
DODATOK  č. 2 

k Zmluve o dielo č. 100/2012 

 uzatvorenej podľa ust. § 536 nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Obchodné meno  :  Stredná odborná škola veterinárna 

Sídlo                    :  Drážovská 14, 950 12 Nitra 

IČO                      :  00 162 370 

DIČ                      :  2021062538    

Zapísaná              :  v registri organizácií 

Zastúpená            :  Mgr. Edita Križanová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č.ú.: 7000309325/8180 

       

  (ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Obchodné meno :  Novosedlík, spol. s r.o.  

Sídlo      :  Chotárna 41, 949 01 Nitra 

IČO                     :  34 104 402                      

DIČ                     :  2020409930  

Zapísaná             :  v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 406/N 

Zastúpená           :  Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti         

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., č.ú.: 4220199806/3100 

  

  (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

v súlade s Čl. XIII bodom 13.2 Zmluvy o dielo č. 100/2012, zo dňa 02.05.2012, v znení 

Dodatku č. 1  (ďalej len Zmluva o dielo) po vzájomnej dohode uzatvárajú dnešného dňa tento  

 

 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len Dodatok): 

 

Čl. II 

Predmet  

 

2.1.  Podľa  Čl.  XIII.  Spoločné  a  záverečné ustanovenia,  bodu  13.6   je  neoddeliteľnou  

        súčasťou Zmluvy o dielo Príloha č.1-Nacenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok. 

 

2.2.  Predmetom tohto Dodatku je dohoda účastníkov o tom, že v celom texte Prílohy sa slovo            

        „oprava“ nahrádza slovom „rekonštrukcia“. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Dodatok  č. 2   k  Zmluve  o  dielo  nadobúda   platnosť  a  účinnosť  dňom  podpísania  

        obidvomi zmluvnými stranami. 

 

3.2.  Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

         zhotoviteľ a tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa.   

 

3.3.  Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré  nie sú dotknuté  týmto  Dodatkom, zostávajú  

         v pôvodnom znení  naďalej v platnosti. 

 

3.4.  Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie 

  v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento  vlastnoručne          

  podpísali oprávnení zástupcovia obidvoch strán. 

 

 

V Nitre, dňa 06.09.2012             V Nitre, dňa 06.09.2012  

  

  

Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

      Ing. Miroslav Novosedlík  

           konateľ spoločnosti 

        Novosedlík, spol. s r.o. 

            Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

            ........................................................... 

                      Mgr. Edita Križanová  

             riaditeľka SOŠ veterinárnej v Nitre 

 

  

 


