
Dodatok č.2 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.10.2014 
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok 

 

„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – Al Gemerská Ves“ 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného 
obstarávania v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Obec  Gemerská Ves    

                          Obecný úrad, č.p.109, 982 62 Gemerská Ves 

Zastúpený: Monika Lévaiová   
 starostka obce  
Zástupca na rokovanie 
vo veciach: 
zmluvných: Monika Lévaiová, starostka obce 
technických:  

IČO:  00318701 
Bankové spojenie:   
DIČ:                                   
 
a 
 
Zhotoviteľ:  RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.                           
                                                                                                                   
Štatutárny orgán:              Martin Jadlovský, konateľ         

Zástupca na rokovanie      
vo veciach: 
zmluvných:   Martin Jadlovský a Tibor Ragan      
technických:   Tibor Ragan, vedúci výroby 
 
IČO:                                   43850065       
DIČ:                                    
IČ DPH:                             SK2022510908 
Bankové spojenie:  Prima banka – KOMASK2X                          
Číslo účtu:                         SK 21 5600 0000 0088 7860 4001            
Spoločnosť zapísaná:       v OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 19431/P   
 
 

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje 

2.1. Východiskové údaje: 
Názov stavby:  

„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – Al Gemerská Ves“ 
Miesto stavby:           Obec Gemerská Ves, areál Základnej školy Gemerská Ves. 
Investor (stavebník): Obec Gemerská Ves   
 



Zmluvné strany na základe vplyvu klimatických pomerov (existencia dažďov a mrazov) ako 
objektívnych skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať pri realizácii verejného obstarávania 
s vplyvom na neskorý začiatok realizácie stavby v termíne november 2014, sa dohodli na 
zmene niektorých ustanovení zmluvy nasledovne: 

 
Čl. 4. Lehota realizácie, bod 4.1. znie: 

4.1. Lehota ukončenia realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 21.09.2015 
a odovzdanie stavby do 23.09.2015. 

 
 
Ostatnú ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nemenia sa. 

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 
dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 
 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa podľa príslušného právneho predpisu.  

 
V Giraltovciach dňa 30.07.2015.          V Gemerskej Vsi dňa 30.07.2015.           
 
Za zhotoviteľa :                                                 Za objednávateľa: 
 
 
   ...................................................                         .................................................... 
            meno a podpis                                                         Monika Lévaiová     
štatutárneho orgánu zhotoviteľa                                            starostka obce         

 

 

 

 

V Gemerskej Vsi dňa 30.07.2015.     

Za Základná škola Gemerská Ves       

 
...................................................                                      
                meno a podpis                                                           

   štatutárneho orgánu objednávateľa                                           


