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Dodatok č.2 

k zmluve  o dielo č. 2 zo dňa 10.2.2020  
„Stavebné úpravy Domu smútku, Strečno“ 

uzatvorenej medzi: 

Objednávateľ: 

Názov:  Obec Strečno 
Sídlo:   Sokolská 487, 01324 Strečno 
V zastúpení: Bc. Dušan Štadáni, starosta 
IČO:  00 321 648 
DIČ: 2020677615 
IČ DPH: neplatiteľ DPH  

Zhotoviteľ :  
Obchodné meno: Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 
Sídlo:    Sokolská 487, 01324 Strečno 
V zastúpení:  Ing. Július Ilovský, konateľ 
IČO:  36 439 266 
DIČ: 2022116679 
IČ DPH: SK 2022116679 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 0368132001/5600 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve č. 2 uzatvorenej 

10. 2. 2020 v tomto znení:

Odstavec 6 v Článku II 
Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo 

6.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Lehota na dokončenie stavby je stanovená

najneskôr do 30. 09. 2021.

Sa mení na 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Lehota na dokončenie stavby je stanovená

najneskôr do 30. 12. 2022.
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Odstavec 2 v Článku IV 
Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo 

2. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác  sa uzatvára:

- na dobu určitú, do 30. 09. 2021

Sa mení na 

2. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác  sa uzatvára:

- na dobu určitú, do 30. 12. 2022

II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku a je účinný 
nasledujúcim dňom po jeho zverejnení objednávateľom. 

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.2. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2. je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy. 

V Strečne, dňa 28.9.2021 V Strečne, dňa 28.9.2021 

Objednávateľ  Zhotoviteľ 

......................................................... ............................................ 
Obec Strečno     Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 
Bc. Dušan Štadáni Ing. Július Ilovský 
starosta obce  konateľ 




