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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

Zmluvné strany:  

 

Objednávateľ: Obec Zborov  

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  

Zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce  

IČO: 00 322 741 

DIČ: 2020624804 

IČ DPH: -  

Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

Tel.: 054/4798306 

e-mail: info@zborov.sk 

 

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o.  

Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov  

Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti  

IČO: 45 719 195 

DIČ: 2023098297 

IČ DPH:SK2023098297 

Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358 

Tel.: 0903 270 942 

e-mail: kyjaks@dsb.sk 

 

 

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.4.2021 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola rekonštrukcia 

cestného mosta na ulici Zákutie v Zborove. Dňa 10.8.2021 bol uzavretý dodatok č. 1 k zmluve 

o dielo, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie diela. Vzhľadom na nové 

skutočnosti, ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať tak v čase podpísania 

zmluvy o dielo, ako aj v čase podpisu dodatku č. 1, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí 

ďalšieho dodatku. Týmito nepredvídateľnými okolnosťami bola potreba vybudovania novej 

preložky obecného vodovodu, ktorý je umiestnený na samotnom mostnom telese. Pri 

rekonštrukčných prácach na moste sa zistilo, že stará vodovodná rúra je v havarijnom stave 

a je nevyhnutná jej výmena. Tieto dodatočné práce mali negatívny vplyv na termín dodania 

celého diela v rozsahu I. etapy.  

 

Čl. 1 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu I. etapy 

rekonštrukcie mosta do 31.3.2022.  

 

Čl. 2 

V ostatných veciach sa zmluvný vzťah spravuje zmluvou o dielo a dodatkom č a dodatkom č. 

1.  

 

Čl. 3  

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej 

stránke www.zborov.sk.  
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3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden.  

 

 

 

V Zborove dňa 6.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ján Šurkala, PhD.     Slavomír Kyjak  


