
Dodatok č.2
k Zmluve o dielo zo dňa20.09.2019 na stavebrré práce uzaweíápodfa ustanovenia § 536 a nasl.

zákona Č. 51311991Zb. Obchodnélro zákonníkav plátnom znení medzi

Objednávatel':
V zastúpení:
Sídlo:
tČo:
číslo účtu - IBAN:
(d'alej len,, objednávateť " )

a

Zhotovite|'z
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojerrie:
Císlo účtu - IBAN:
tČo:
DIČ:
Zapisaný v: Okresný súd
(d'ale.j len,, zhotoviteť " )

obec Bohdanovce
Marta Gamrátová - starostka
Bohdanovce l42,044 16 Bohdanovce
00323985
SK26 5600 0000 0004 l533 8003

JANBKO s. r. o.
Hurbanova 188/l5,075 01 Trebišov
vladimír Janičina
TA|RA BANKA, a. s.
SK09 1100 0000 0029 4945 6062
36590134
20219614I4

Košice Oddiel: Sro, Vložka číslo I6231lY

článok I.
preambula

Zmluvné strany sa dohodli nauzatvorení Dodatku č.2kZm\uve o dielo uzatvorenej dňa20.09.2O|9,
Predmetom ktorej bola ,,Oprava miestnych komunikácií Bohdanovce,,. Dóvodom uzatvorenia
tohto Dodatku Č. 2 je vyhlásenie minroriadnej situácie (šírenie sa pandémie koronavírusu - C6VIDl9) na celom Území krajiny dňa12,03.2020 vládou Siovenskej iepubliky. Vzlrl,adom na uvedenú
situáciu a moŽnost' zníŽeniapríjmu obce - podielové dane - sa obleárrav atel, azhotovitef dohodli na
následovnom.

čIánok II.
Miesto a čas zhotovenia diela

1,1 Článok 3. Miesto a Čas zhotovenia diela bod 3.3, písm. c) Zmluvy o dielo zo dňa20,09.2019 satnení a bude zniet':
,,Dokončen ie realizácie : čas neurčitý.''

1,2 Článok 3. Miesto a Čas zhotovenia diela sa dopíňa o bod 3.5 a bude zniet':,,objednávatef pred
moŽným termínom PokraČovania prác vyzye zholoviteťa najmenej 5 dní vopred na rokovanie auzavrú dodatok k ZoD zo dňa20.09.20l9, v ktorom bude dohodnuté plneni e Žmluvy - dokončenie
realizácie."



čIánok III.
Spoločné a záv erečné ustanovenia

2,1 Tento dodatok tvorí neoddelitel'nu.súČast' Zmluvy o dielo zo dňa20.09.2019a je následnýmdodatkom Po dodatku ě, I zo dňa,/.4,!.l,.Jn..LOÓr*rne ustanoveniaZmluvy o dielo ostávajúnemenné a v platnostibezzmeny.

2'2 Tento dodatok nadobúrda Platnost' dňom podpísu obidvoma stranami a účinnost, nasledujúci deňpo jeho zverejnení na webovej stránke Objednaúteťa.

2,3,Dodatok je vYhotoverrý v Štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzt,ahuobdrží dva rovnopisy.

2,4 Zmluvné stranY vYhlasujÚ, že obsah tohto dodatku je ,,rozumitel,ným a určitým prejavomslobodnej aváŽnej v6te, t<torY nebol ňfi; ;;,;;;;;r"výlrodných podmienok, ktoré by mohlispósobit'jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú .uój. poapirv.

V Bohdano vciach: J. 6-. to ,t_ra v Trebišove: /, G , LoA-tJ

Marta Galrrrátová - s EKO s. r. o.

?

,/
JANEKo s.r,o ,'(' /'

;,..banova 188]í5, OrSO'' síos'á
lč opň

Vladirnír Janičina -


