
 
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 73/2014 

 
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu: 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 

  

Sídlo:                       KÚPELE LÚČKY a.s.  
Zastúpený:                                                                                  JUDr. Ing. Jaroslav Komora – predseda predstavenstva 

Ing. Anastázia Mičková – člen predstavenstva 
 

IČO:                         31633218  
DIČ: 
IČ DPH:                         

2020431061 
SK2020431061 

 

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
Číslo telefónu:  
Číslo faxu/mail: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
56719698/0900 
+421444392370 
+421444392370 

 

Právna forma:     
Registrácia:                               

a.s.  
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,  vložka č. 412/L 
 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  

 
SARGO, s.r.o. 
Riadok 1962/5, 03401 Ružomberok 

Zastúpený:  
 
Oprávnený rokovať:  
Vo veciach zmluvných:            

Ing. Bohuslav Argaláš, Sabadoš Miloš – konatelia 
 
Ing. Bohuslav Argaláš, Sabadoš Miloš 
Ing. Bohuslav Argaláš, Sabadoš Miloš 

IČO:  44272502 

DIČ:  2022642325 

IČ DPH:                         
Bankové spojenie:  

SK 2022642325 
SBERBANK a.s. Slovensko 

Číslo účtu:  4320050718/3100 
Číslo telefónu:  
Číslo faxu/mail:  

0905-899241 
sargo@sargo.sk 

Právna forma: 
Registrácia: 

s.r.o. 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,  vložka č. 49843/L 
 
 
 

  
1. PREDMET DODATKU 

 
1.1 Zmluvné strany v zmysle článku 4, bod 2 a článku 5, bod 3. Zmluvy o dielo č. 73/2014 uzatvorenej dňa 

10.09.2014 sa dohodli na nasledovnej zmene:  
 
 

 
 
 
 
 



 
Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 
 
2 Realizácia stavby: 

   začatie: najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska 
   ukončenie:  do 31.05.2015 

  Dodávateľ stavby je povinný predložiť záväzný časový a vecný harmonogram prác do 7 dní odo dňa odovzdania 
a prevzatia staveniska  

 
 

Článok 5 
                                                                                         Cena za práce 
 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy  celkom je: 
 
      Cena celkom bez DPH:  273 406,94 EUR 
 slovom: dvestosedemdesiattritisícštyristošesť EUR + 94/100 EUR 
 DPH:                                    54 681,39  EUR 
 slovom:  päťdesiatštyritisícšesťstoosemdesiatjeden EUR + 39/100 EUR 
 Cena celkom s DPH:          328 088,33 EUR 
 Slovom:  tristodvadsaťosemtisícosemdesiatosem EUR + 33 /100 EUR 
 
       Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácií 
dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch 
pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. 
       Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a 
fakturácie. Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

 
4. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

a. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 73/2014, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú 
v účinnosti v doterajšej úprave.  

 
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

a. Dodatok  nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

b. Dodatok je vyhotovený v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ a 1 
rovnopis zhotoviteľ. 

c. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne 
a vážne na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni ani za iných jednostranne 
nevýhodných podmienok a preto ho na znak súhlasu s jeho znením vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
Objednávateľ:                                                                                 Zhotoviteľ:  
 
KÚPELE LÚČKY a.s.       SARGO, s.r.o. 
        
Dňa: 27.01.2015        Dňa: 27.1.2015  
        
 
JUDr. Ing. Jaroslav Komora       Ing. Argaláš Bohuslav 
Predseda predstavenstva      Konateľ 
 
 
Ing. Anastázia Mičková       Sabadoš Miloš 
Člen predstavenstva, riaditeľka     Konateľ 


