
Dodatok č. 2 k Zmluve o oprave a úprave veci 
uzatvorenej podľa§ 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") 

Zhotoviteľ: 
Meno a Priezvisko {obchodné meno): 
Bydlisko (sídlo): 
Dátum narodenia {IČO): 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Banka: 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

Objednávateľ: 
Meno a Priezvisko {obchodné meno): 
Bydlisko (sídlo): 
Dátum narodenia {IČO): 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Banka: 

(ďalej len „objednávateľ") 

RESICON, s.r.o. 
Evy Kostolányiovej 39, Trnava 917 08 
52 268 519 
2121034377 
SK2121034377 
SK07 0200 0000 0043 5537 6451 
Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) 

Obec Závod 
Sokolská 243, Závod 908 72 
00310158 

/ 

2020380131 
nie je platca DPH 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Prima banka Slovensko, as. 

! 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10. 2021 Zmluvu o oprave / úprave veci, v ktorej je 
Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za opravu / úpravu predmetnej veci. 
Touto osobou bol určený p. Ing. Jozef Harajčík (ďalej len „Zmluva"). 

2. Potreba zmeny Zmluvy, resp. spísania Dodatku k Zmluve vyplynula z pracovnej 
vyťaženosti uvedenej osoby, pracovného zaradenia v tejto zákazke a ~áko~nej poJinnosti . 
o oprávnení vykonávať túto funkciu. 

1 

. .. .:. 

3. Podľa znenia Zákona č. 237 /2000 Z.z., ktorý mení a dopÍňa Stavebný zákon, sa uvádza 
v§ 45, že „vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali 
oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len „oprávnená osoba")". 

4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 2 
k Zmluve. 



Článok 11 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena osoby ako stavbyvedúceho pre výkon opravy / 
úpravy veci. 

2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v článku III. 
„ Vykonanie opravy/ úpravy a odovzdanie/ prevzatie veci"v odseku 25. mení tak, že znie 
nasledovne: 

a. Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za opravu/ úpravu predmetnej 
veci je : Ing. Jaroslav Šefčík; tel.č. : 0905 645 993. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. Zhotoviteľ 
týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu. 2 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dve obdrží zhotoviteľ 
a po dve objednávateľ. 

! 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto Dodatku k Zmluve a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Pred podpisom tohto dodatku si ho riadne 
prečítali, obsahu porozumeli v plnom rozsahu a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 
byť viazaní týmto dodatkom ho dobrovoľne vlastnoručne podpisujú. 

v Závode dňa 23.11.2021 

"ESICON s.r.o. 
Evy kostolányiovej 39 
Tm.iva 91708 
IČO: 52263519, IČ DPH: 

- 

Zhot 
RESI 
Ing .. 

Objedr 
Obec Z 
Ing. Pe1 

v 


