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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2022008 (150/2022/ZŠ) 
zo dňa 09.03.2022 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1.  Objednávateľ: 

   Obchodné meno: MBB a. s. 

   Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 

   V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva 

 JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva 

   IČO: 36 039 225 

   DIČ: 2020093504 

   IČ DPH: SK20200093504 

   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava 

   SWIF/BIC: GIBASKBX 

   Č. účtu v tvare 

IBAN: 

SK90 0900 0000 0050 7523 9270 

   Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

2.  Zhotoviteľ:   

 Obchodné meno:   VIAKORP, s.r.o.    

 Sídlo:         Strážska cesta 7892, 960 01  Zvolen   

 Štatutárny zástupca:      Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia  

 Osoby oprávnené rokovať  

 vo veciach zmluvných:  Ing. Michal Šimko, konateľ  

 vo veciach technických: Ján Bohovic, konateľ  

 Bankové spojenie:          UniCredit Bank/ SK11 1111 0000 0011 3279 2008  

   SWIF/BIC: UNCRSKBX 

 IČO:          50 228 455 

 DIČ:         2120221499   

 IČO DPH:                     SK2120221499 

   Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom v Banskej Bystrici, vložka č. 29450/S 

     E-mail:                     obchod@viakorp.sk 

 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 (ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.03.2022 Zmluvu o dielo č. 01/2022008 (ďalej len „zmluva“) ako 

výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
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obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.05.2022 Dodatok č. 1 k zmluve. 
3. V zmysle čl.11, bodu 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky 

zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 

4. Vzhľadom na obmedzenia v postupe prác z dôvodu opravy havarijného stavu dažďovej kanalizácie 

pri protipovodňovom múre spôsobenej realizátorom protipovodňového múru, opravy pôvodných 

splaškových a dažďových kanalizácií, ktoré boli v havarijnom stave v areáli zimného štadióna 

dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.2. (ďalej aj „Dodatku“). 

 

 

I. 

Predmet Dodatku 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3  zmluvy dohodli sa Zmluvné 

strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 

4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne: 

 

 

Čl. 4 

Čas a miesto plnenia 

 

Pôvodný čl. 4 bod 4.1: 

 

4.1 Lehota realizácie diela: 

Lehota začatia: deň nasledujúci po odovzdaní staveniska (najneskôr do 15.03.2022) 

Lehota ukončenia: do 08.07.2022 

 

sa dopĺňa a mení nasledovne : 

 

4.2 Lehota realizácie diela: 

Lehota začatia: deň nasledujúci po odovzdaní staveniska (najneskôr do 15.03.2022) 

Lehota ukončenia: do 23.09.2022 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom 

nedotknuté.  

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento 

Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. 

4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve 

vyhotovenia. 

5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne 

prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.  
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V Banskej Bystrici, dňa 04.07.2022                                          Vo Zvolene, dňa 04.07.2022 

 

Objednávateľ:                                                                                Zhotoviteľ: 

 

MBB a. s.                                                                 VIAKORP, s.r.o. 

 

 

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

Ing. Dušan Argaláš        Ing. Michal Šimko   

predseda predstavenstva      konateľ VIAKORP, s.r.o. 

 

 

 

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

JUDr. Juraj Džmura 

člen predstavenstva 


