
1. 

2. 

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2021 
uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok: 

objednávateľ: 
obchodné meno: 
adresa sídla: 
zástupca: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
bankové spojeme: 
kontakt: 
e-mail:

zhotoviteľ: 
obchodné meno: 
adresa sídla: 
pracovisko: 
zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
zápis: 

bankové spojenie: 
kontakt: 
e-mail:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 
Sušany 72,980 12 Sušany 
Ing. Miroslav Bičan - riaditeľ 
35 653 663 
2021294979 
rue je platcom DPH 
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0039 7206 
+421905 323 066
riaditel(w,ddadsssusany.sk

( ďalej len ako „objednávate!'") 
a 

Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik 
Nám. SNP 14585/lA, 974 01 Banská Bystrica 
Lichardova 1, 977 O 1 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA) 
Peter Bučko - konateľ 
52 123 553 
2120901101 
SK2120901101 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S 
SKI 6 0900 0000 0051 5298 0864 
+421948 874 630
p.bucko(lv,rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ") 

Objednávateľa zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné 
strany" a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok''. 

PREAMBULA 

1. Dňa 01.06.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 5/2021, predmetom
ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: ,,Nadstavba budovy DD a DSS
Sušany", a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods.
2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva").

2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k potrebe zmemt' a doplrut' technické riešerue
diela v podobe prác naviac a predložerua realizačného projektu stavby, a teda s odkazom na čl. 3 ods.
2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU 

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene
a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:






