
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2020 

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI,  A NA 
USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

(ďalej len „zmluva“) 
 

 Zmluvné strany 
 
Na jednej strane :   
Názov organizácie:  Obec Cerová 
Adresa sídla:  Obecný úrad, Cerová č.104, 906 33 Cerová  

Zastúpený :                             Ing. Ján Čerešník 
Krajina:  Slovenská republika 
IČO:                                     00 309478 
DIČ:                                         2021063671 
Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a. s.  
IBAN:                                      SK65 0200 0000 0000 0682 4182 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 

na strane druhej:  
Obchodné meno:                   red cube construction, a.s. 
Sídlo,(miesto podnikania):       Prievaly 410, 906 34 Prievaly 
IČO:                                         35 761 911 
DIČ:                                         2021456217 
IČ DPH:                                   SK2021456217 
Štatutárny orgán:                     Milan Bílik – predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:                   VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
IBAN:                                       SK02 0200 0000 0037 4853 4356 
Zapísaný v:                              Obchodnom registri Okr. súdu Trnava 
Číslo zápisu:                            Odd.:Sa, Vložka č.: 10729/T 
 
 
Obchodné meno:                   Eko Energy Projekt, s.r.o. 
Sídlo,(miesto podnikania):       Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 
IČO:                                         48 239 887 
DIČ:                                         2120110366 
IČ DPH:                                   SK2120110366 
Štatutárny orgán:                     Ing. Peter Sivoň, PhD. - konateľ 
Bankové spojenie:                    Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava 
IBAN:                                       SK5883300000002501391205 
Zapísaný v:                              Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Číslo zápisu:                            Odd.: Sro, Vložka číslo:105537/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“). 

 
Čl. 1  

 Predmet dodatku k Zmluve  

 
1. Predmet tohto dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 02/2020 vyplynul z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy v súlade s § 18 zákona o verejnom 



Obec Cerová 
Cerová č. 104, 906 33 Cerová 
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác 
a poskytnutie služieb na predmet zákazky s názvom: Bytový dom Cerová 
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obstarávaní č. 343/2015 Z. z. - záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie 
požadované služby podľa Zmluvy o dielo č. 02/2020 a právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 
 

2. Týmto dodatkom č. 3 sa zmluvné strany v súlade s ustanovením časti IV., článok 4, ods. 4.1 dohodli na zmene 
ustanovenia časti IV., článok 3, Termín vykonania diela a podmienky realizovania, ods. 3.1., prvá veta, pričom jeho 
nové znenie bude: 

 

„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať najneskôr do 28.02.2022“ 

3. Ďalšie zmeny sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.02/2020, ktorá nahrádza 
a dopĺňa Prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2020 
 

4. Všetky ostatné časti Zmluvy o dielo č.02/2020 vrátane jej príloh zostávajú bez zmeny. 
 

 
Čl. 2  

 Záverečné ustavenovenia  
 

1. Dodatok č. 3 K Zmluve o dielo č. 02/2020 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ  a štyri 
rovnopisi obdrží objednávateľ. 

2. Tento dodatok č. 3 K Zmluve o dielo č. 02/2020 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2020 oboznámili, tento uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 
podpisom.  

 
 
 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

  

V Prievaloch, dňa ...........................          V Cerovej, dňa .....................  

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––––––––––––– 

Milan Bílik – predseda predstavenstva                                       Ing. Ján Čerešník -  starosta obce                                                                                   
              a splnomocnenec                                                                                                                   

 


