
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020
a

Dohoda o rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa
uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
ako objednávateľom

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
ako ďalším objednávateľom

SCORP, spol. s.r.o.
ako zhotoviteľom



Účastníci:

objednávateľ:

názov: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
sídlo: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 31256481
konanie: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

(ďalej aj „objednávateľ")

a

ďalší objednávateľ:

obchodné meno: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
sídlo: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 36204447
konanie: Ing. Ivan Seňko, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „ďalší objednávateľ")

a

zhotovíte!':

obchodné meno: SCORF, spol. s r.o.
sídlo: Jaroslawska 7, 071 01 Michalovce
IČO: 31662919
konanie: Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „zhotovíte!'")

(všetci spolu ďalej aj „účastníci")

sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020 a
Dohody o rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa (ďalej aj „dodatok č. 2")

v nasledujúcom znení:

I. Predmet Dodatku č. 2

1.1 Účastníci konštatujú, že medzi nimi existuje obchodno-záväzkový vzťah založený
Zmluvou o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020 {ďalej aj „zmluva"), predmetom
ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre
objednávateľa dielo: vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre
stavbu „Skladovacia hala - Z. Teplica" a záväzok objednávateľa za riadne a včasné
zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej
v tejto zmluve.

1.2 Účastníci sa v súlade s bodom 5.1.2 zmluvy dohodli na aktualizácii Časového
harmonogramu prác tvoriaceho Prílohu č. 2 zmluvy zohľadňujúceho prevzatie
staveniska a rozšírenie účastníkov zmluvy na strane objednávateľa; nový Časový
harmonogram prác tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.

1.3 Účastníci sa dohodli na rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa a to tak,
že na strane objednávateľa budú voči zhotoviteľovi spoločne vystupovať objednávateľ
a ďalší objednávateľ, tzn. zhotoviteľ zhotoví dielo na základe zmluvy spoločne pre
objednávateľa a ďalšieho objednávateľa. V zmysle uvedeného sa teda účastníci
dohodli, že:
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1.3.1 objednávateľ a ďalší objednávateľ budú voči zhotoviteľovi zo zmluvy oprávnení
a povinní spoločne a nerozdielne a zhotoviteľ bude zo zmluvy oprávnený
a povinný voči objednávateľovi aj ďalšiemu objednávateľovi,

1.3.2 úhrada ceny diela a na to nadväzujúca fakturácia ceny diela sa medzi
objednávateľa a ďalšieho objednávateľa rozdelí, resp. bude vykonávať podľa
aktualizovaného Časového harmonogramu prác.

1.4 Nový objednávateľ podpisom tohto dodatku č. 2 vyhlasuje, že sa s obsahom zmluvy
v znení jej zmien a dodatkov oboznámil a pristupuje k nej bez výhrad. Objednávateľ
a zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 2 vyhlasujú, že s rozšírením účastníkov na
strane objednávateľa bez výhrad súhlasia.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Účastníci sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 2
nedotknuté zostávajú nezmenené.

2.2 Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach; po jednom vyhotovení obdrží
každý z jeho účastníkov. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
podpisu.

2.3 Účastníci zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 2 dôkladne oboznámili, jeho
obsahu porozumeli a na znak toho, že určite a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodne a
vážne prejavenú vôľu ho podpisujú.

Príloha: Nový aktualizovaný časový plán

V Zemplínskej Teplici, dňa

Objednávateľ:

Podpis:

ský poľnohospodársky podnik, n.o.
'ivná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
0:34256481 Q) 010:2021710592

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

V Zemplínskej Teplici, dňa

Zhotoviteľ:

Podpis:

SCORP, spol. s r.o,
Jaroslawská 7

071 01 MICHALOVCE
-27-

SCORP, spol. s.r.j
Ing. Ján Sabol, konateľ spoločností

V Zemplínskej Teplici, dňa

Nový objednávateľ:

Podpis:

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447® DIČ : 2020032003

spol. s r.o.
Ingľ Jaroslav Spisak, konateľ spoločnosti
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