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Dodatok č.2 
k 

ZMLUVA O DIELO č. 201911_43 

 

 

čl. 1  ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:       Obec Ptrukša  

Sídlo:   Obecný úrad č.170, 076 77 Ptrukša 
IČO:    00331864 
DIČ:    2020540082  
Zastúpený:    Ing. Peter Jakab, starosta obce 
Bankové spojenie:   Príma banka Slovensko, a.s. pob. Michalovce 
IBAN:   SK02 5600 0000 0042 4354 8001 
Telefón:   056/6285150 
(ďalej len „objednávateľ“) 
                                     

Zhotoviteľ:    BOSKOV s.r.o. 

Sídlo:   Myslina 15, 066 01 Humenné 
IČO:    46461701 
DIČ:    2023399279 
IČ DPH:    SK2023399279 
Koná prostredníctvom:  Ing. arch. Marianna Bošková, konateľ 
    Ing. Vladimír Boško, konateľ 
Osoba zodpovedná 
za plnenie zmluvy:  Ing. arch. Marianna Bošková 
   Ing. Vladimír Boško 
Zapísaný:     v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 25320/P 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
IBAN:    SK19 1100 0000 0029 2286 7988 
Telefón:     +421(0) 905 815 064 
E-mail:   boskov.marianna@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“)   

      

 

 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 201911_43, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v 
rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo č. 201911_43 vypracovať a 
objednávateľovi odovzdať územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán obce Ptrukša (ďalej 
len "dielo").  
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čl. 1  PREDMET DODATKU č.1 

1. Vzhľadom na to, že obec Ptrukša pozastavila práce, ktore vyplynuli z opatrení v súvislosti s 
ochorením COVID-19 na spracovaní ÚPN-O Ptrukša a nie je možné odovzdať predmet zmluvy 
ÚPN-O v termíne dohodnutom podľa čl. 6: Čas plnenia, odst. 1 písm. a) a b) Zmluvy o dielo č. 
201911_43. Na základe uvedených skutočností požiadal zhotoviteľ objednávateľa o úpravu 
termínu plnenia a zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo 201911_43 
v nasledovnom znení: 

V článku 6: Čas plnenia sa odsek 1 písmeno b) mení nasledovne: 
 b) Návrh riešenia ÚPN-O: do 30.10.2024 

2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.2 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.2, 
ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

čl. 2  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 201911_43 zo dňa 07.11.2019 ostávajú v platnosti a nemenia sa. 

2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.2 účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 2 vykoná objednáva-
teľ. 

3. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 201911_43 zo dňa 07.11.2019. 

4. Dodatok č.2 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednáva-
teľ obdrží dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán 
nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.2 si zmluvné strany 
riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.2 ho podpisujú.  
 

 
 V Ptrukša,  dňa 11.1.2023 
 
 Za objednávateľa:                                            Za zhotoviteľa: 
 Obec Ptrukša      BOSKOV s.r.o. 
 Ing. Peter Jakab      Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ  
 starosta obce Ptrukša     konateľ 

 
 


