
Dodatok č. 2  k zmluve o dielo 
 

č.  SNM-R-ZOD-2012/3177 uzatvorenej dňa 19.10. 2012 podľa  ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:    Slovenské národné múzeum  - Múzeum Betliar  
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01. 07. 2002 v znení 
rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002 a rozhodnutia MK 
SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. 03. 2004 v znení rozhodnutia č. MK 3177/2006-110/10859 zo dňa 06. 
06. 2006 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940 
 
Sídlo:      Vajanského nábrežie 2, Bratislava 810 06 
Štatutárny orgán:    PaedDr. Rastislav Púdelka , generálny riaditeľ SNM 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach 
zmluvných:     Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka SNM – Múzeum Betliar 
Osoby oprávnené konať vo veciach 
realizácie zmluvy:    Ing. Miroslav Gdovin investičný referent 

Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor 
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér 

Osoby oprávnené konať vo veciach  
odsúhlasovania daňových 
dokladov:     Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor 

Ing. Tomáš Bodó, námestník pre úsek ekonomiky 
a projektového riadenia 
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     7000444295/8180 
IČO:      00164721 
DIČ:      2020603068 
IČ DPH:     SK 2020603068 
Kontakty:    058/ 79 83 195 
E mail:      eva.lazarova@snm.sk 

miroslav.gdovin@snm.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ :     Marián Fifík 
Sídlo:      Vyšná Slaná 199, 049 26 Vyšná Slaná 
IČO:      10747541 
DIČ:      1020675766 
IČ DPH:     SK 1020675766 
Registrovaný v Živnostenskom registri SR Obvodného úradu Rožňava číslo 808-2657 
Osoby oprávnené konať vo 
veciach realizácie zmluvy:   Marián Fifík 

Ing. Martin Galo 
Kontakty:     0905615463, fifik.marian@gmail.com 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 



Preambula 
 
Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX zmluvy a  s bodom č. 17.4 článku VXII dohodli na uzatvorení tohto 
dodatku. 

 
 

 
Článok II 

Predmet dodatku 
 
2.1 Predmetom dodatku je uskutočnenie stavebných prác, ktorými sa zabezpečí zmena realizácie diela 

v rozsahu podľa dodatku č. 1 k PD – I. Etapa: Havarijné prestrešenie a lešenie., ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tohto dodatku.  

 
2.2 Predmetom tohto dodatku je zníženie pôvodného rozsahu stavebných prác vyplývajúce zo 

záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice Zn. : KE-13/238-02/880/SM 
(ďalej len „stanovisko“), ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.  

 
2.3 Predmetom tohto dodatku je aj zmena čl. III, bodu 3.1.2 v znení dodatku č. 1 k zmluve z dôvodov 

vyplývajúcich z bodov 2.1 a 2.2 tohto dodatku nasledovne: 
  
3.1.2 Termín ukončenia diela: 

15. 06. 2013 
  

Preukázanie technickej nemožnosti dodržania zmluvného termínu ukončenia diela  (zmeneného 
dodatkom č. 1 k zmluve) zhotoviteľom podľa bodu 9.5 článku IX zmluvy,  tvorí prílohu č. 3 tohto 
dodatku. 

  
2.4 Predmetom tohto dodatku je ocenenie objednávateľom požadovaných zmien diela a menej prác 

podľa bodu 4.3.2 čl. IV zmluvy a podľa bodu 9.2 článku IX zmluvy (t.j. určenie jednotkových cien 
pri položkách, ktoré sa v pôvodnej cenovej ponuke zhotoviteľa nenachádzajú /neboli ocenené/), 
ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto dodatku. 

 
2.5 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. SNM-R-ZOD-2012/3177 ostávajú nezmenené.  
 
 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
 
3.1 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ 

obdrží  štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  
 
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, 
okrem ustanovenia bodu č. 2.4, ktorý nadobudne účinnosť až po vzájomnom písomnom 
odsúhlasení jeho obsahu zmluvnými stranami (odkladacia podmienka). Predmetom vzájomného 
písomného odsúhlasenia bude návrh obsahu prílohy č. 4 predložený zhotoviteľom pri podpise 
tohto dodatku. 

 
3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

s jeho znením ho potvrdzujú svojimi podpismi. 



   
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
_____________________________    _____________________________  
      PaeDr. Rastislav Púdelka            Marián Fifík 
      generálny riaditeľ SNM       
        
 
V Bratislave dňa:          V                     dňa: 
 
                                          
 
 
 
 
_____________________________ 
     Mgr. Eva Lázárová 
Riaditeľka SNM – Múzeum Betliar 
 
 
 
V                      dňa: 
 


