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DODATOK č. 3 
 k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.0070033MSE 

zo dňa 31.5.2010 na stavbu 
„Rekonštrukcia námestia a miestnych komunikácií v obci Vrbov“ 

 
 
Objednávateľ: 
 
Názov:    Obec Vrbov 
Sídlo:    Obecný úrad, Vrbov 204, 059 72 Vrbov 
IČO:                 00 326 721 
V zastúpení:   Ing. Jozefom Kovalčíkom, starostom obce  
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Jozef Kovalčík 
 vo veciach technických:  Ing. Peter Bendík 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Telefón:                     052/4592125, 0903800056 
Fax:    052/4681732 
E-mail:    obecvrbov@stonline.sk 
 
a  
 
Zhotoviteľ: 
 
Názov:    ZDRUŽENIE VRBOV 
Sídlo:    EUROVIA SK, a.s. – hlavný partner združenia 

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
IČO:    31651518 
DIČ:    2020490274 
Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Dančišin - člen predstavenstva 
    Ing. Ján Kravčák - prokurista 
V zastúpení:   Ing. Sergejom Galajdom, riaditeľom závodu 
    Jelšová 24, 080 05 Prešov 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Sergej Galajda 
vo veciach technických:  Ing. Jozef Ivanecký 

Bankové spojenie:   
Číslo účtu :     
Telefón:                     051 / 773 34 33 
Fax:    051 / 773 32 40 
E-mail:    sergej.galajda@eurovia.sk 
Zapísaný v registri:  Okresného súdu Košice I.,  
Číslo zápisu:   248/V, Odd. Sa 
 
 

I. Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia uzavretú Zmluvu o dielo číslo 4909.0070033MSE 
zo dňa 31.5.2010 a Dodatok č.2 zo dňa 23.02.2012 na stavbu „Rekonštrukcia námestia 
a miestnych komunikácií v obci Vrbov“ nasledovne: 
 

Čl. 2. Čas plnenia 
Pôvodné znenie článku 2 bodu 2. 
 
2.  Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné: 

Začiatok realizácie:  do 30 dní po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP medzi 
objednávateľom ako verejným obstarávateľom a MVaRR SR 
ako poskytovateľom NFP, resp. dodatku k zmluve o NFP 
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obsahujúceho  rozpočet projektu, ktorý vzišiel z procesu 
verejného obstarávania 

 
Ukončenie realizácie:  najneskôr do 21 mesiacov od podpisu zmluvy, resp. dodatku 

k zmluve o NFP obsahujúceho  rozpočet projektu, ktorý 
vzišiel z procesu verejného obstarávania 

 
 
Zmenené znenie článku 2 bodu 2: 
 
2.  Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné: 

Začiatok realizácie:  do 30 dní po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP medzi 
objednávateľom ako verejným obstarávateľom a MVaRR SR 
ako poskytovateľom NFP, resp. dodatku k zmluve o NFP 
obsahujúceho rozpočet projektu, ktorý vzišiel z procesu 
verejného obstarávania 

 
Ukončenie realizácie:  najneskôr do 24 mesiacov od podpisu zmluvy, resp. dodatku 

k zmluve o NFP obsahujúceho rozpočet projektu, ktorý vzišiel 
z procesu verejného obstarávania, z dôvodu podania žiados-
ti o zmenu projektu objednávateľom 

 
  
 

II. Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti. 
 
2. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47aObčianskeho 
zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.     
. 

3. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia. 

 
Vo Vrbove, dňa:         V Košiciach, dňa: 25.7.2012   
 
 
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 
Obec Vrbov     EUROVIA SK, a.s.  

 
 
 
              signed                                                              signed 
 

Ing. Jozef Kovalčík    Ing. Juraj Dančišín  
    starosta obce     obchodný riaditeľ  
                                                                           a člen predstavenstva 
 
 
                                                                                  signed 
 
                                                                           Ing. Ján Kravčák  
                                      finančný riaditeľ  
                                                                           a prokurista 


