
  

 

Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzitná 8215/1, SK-010 26  Žilina 

 

  

1 z 2 

  

 

Dodatok č.2 

 

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 7-298/2018 

číslo zhotoviteľa: 7-298/2018 

 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov 

na stavbu: 

"Výstavba budovy archívu a skladovej haly Žilinskej univerzity v Žiline" 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ :   Žilinská univerzita v Žiline                                               

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina                              

IČO: 00397563                                 

DIČ: 2020677824                               

IČ DPH: SK2020677824                  

právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola   

   Štatutárny zástupca: Peter Šrobár, konateľ 

   Zástupca vo veciach technických: Ing. Peter Polonyi 

   Bankové spojenie: štátna pokladnica  

   IBAN:   SK 

     SK 

   SWIFT:  TATRSKBX 

 

 

(ďalej len "Objednávateľ")    

 

Zhotoviteľ : P.S.in, a.s.  

   M.Rázusa 7, 010 01 Žilina 

   IČO: 47764821          

   IČ DPH: SK2024091102 

právna forma: akciová spoločnosť 

registrácia: obchodný register, Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L 

Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Stopka, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK 

   SK 

SWIFT:  SPSRSKBA 

 email: psin@psin.sk 

tel: 0905 193 771 

 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

 

 



  

 

Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzitná 8215/1, SK-010 26  Žilina 

 

  

2 z 2 

  

 

II. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 20. Záverečné ustanovenia Ods. 4 Zmluvy o dielo č. 7-298/2018 zo 

dňa 18.9.2018 "Výstavba budovy archívu a skladovej haly žilinskej univerzity v Žiline" a následne 

Dodatkom č. 1 zo dňa k tejto Zmluve  dohodli na základe čl. 5 ods.8 Zmluvy na zmene zmluvných 

podmienok Dodatkom č. 2 v nasledujúcom znení: 

 

 

1. Článok 3 ods. 1 - Predmet zmluvy sa dopĺňa o znenie: 

"Objednávateľ požaduje realizáciu naviac prác v rozsahu priloženého ponukového rozpočtu a 

zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené práce realizovať."  

 

2. Článok 4 Lehota a miesto plnenia ods. 2 Realizácia stavby sa dopĺňa o nasledovné znenie: 

"2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce obsiahnuté v tomto dodatku v termíne do 31.1.2020"  

 

3. Článok 5 ods. 3 sa dopĺňa: 

"Cena naviac prác predstavuje čiastku 11 018,62 Eur bez DPH slovom: Jedenásťtisícosemnásť 

a šesťdesiatdva centov o túto sumu bude navýšená základná cena diela. Cena týchto prác je uvedená v 

prílohe č. 1 - Ponukový rozpočet Dodatku č. 2" 

  

 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa dohodli vo všetkých častiach tohto dodatku ku zmluve a na dôkaz 

súhlasu pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov. 

 

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V Žiline, dňa 13.12.2019   

 

 

 

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

 zhotoviteľ                                        objednávateľ 

           Ing. Patrik Stopka prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD rektor 

predseda predstavenstva P.S.in, a.s.    

     


