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Objednávateľ :     
 

• Obchodné meno:   KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

• Sídlo:                       Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR   

• Identifikátory:               IČO :  34 139 800, IČ pre DPH : SK2020387336 

• Zápis v obchodnom registri:      Okresný súd Trenčín, oddiel : Sa, vložka číslo : 123/R 

• Menom spoločnosti koná:       Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
• Číslo účtu (IBAN):                SK62 1100 0000 0026 2780 0780          

• ( ďalej len „ objednávateľ „ v príslušnom gramatickom tvare  )  
 
a 
 

Zhotoviteľ :        

 

• Obchodné meno:              SI.DA s.r.o. 

• Sídlo:                P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica, SR  

• Identifikátory:               IČO : 44 700 610, IČ pre DPH : SK2022811021 

• Zápis v obchodnom registri:      Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 21562/R 

• Menom spoločnosti koná: Pavol Katerinčin, konateľ 
• ( ďalej len „ zhotoviteľ „ v príslušnom gramatickom tvare  )  

 
 

• uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení  t ú t o  : 

  
 

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. KD 012/2019 

 
 
Článok I. 
Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.06.2019 Zmluvu o dielo č. KD 012/2019 (ďalej „Zmluva 
o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým sa 
rozumie: „Rekonštrukcia montážnej haly – remíza, súp. č. 1430 na pozemku, parc. č. KN-C 
805/13, k.ú. Prejta“ v rozsahu vyplývajúcom zo Stavebného povolenia vydaného Mestom 
Dubnica nad Váhom, č.j. Výst.-4096/2019-Va-TS1-A/20 zo dňa 12.04.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.05.2019 a príslušnej projektovej dokumentácie a tiež 
v zmysle prílohy k tejto zmluve (ďalej „dielo“).  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, a to na vypustení časti textu čl. III., bod 2. 
Zmluvy o dielo v znení: 
 

• Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ  je oprávnený osobitnou objednávkou 
požadovať od zhotoviteľa aj dodanie iných dodávok, resp. naviac prác ako sú uvedené 
v špecifikácii diela. V takomto prípade však zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený 
realizovať objednávku bez vzájomného odsúhlasenia ceny dodávky alebo naviac prác.   

 
 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, a to na doplnení časti textu čl. IV., bod 
13.Zmluvy o dielo v znení: 
 

• Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dielom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu podľa Zmluvy o NFP a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, a to na doplnení časti textu čl. IV., bod 14. 

Zmluvy o dielo v znení: 
 

• Zhotoviteľ prehlasuje, že za účelom plnenia predmetu zmluvy vybral nasledujúcich 
subdodávateľov: 
Názov spoločnosti: Hydroizolácie NRC s.r.o., IČO: 46 002 502, sídlo: Legionárska 618, 911 01 
Trenčín, konateľ: Ing. Ivan Drgoň, trvale bytom: Soblahovská 6983/4A, 911 01 Trenčín, 
dátum narodenia: 29.05.1963, podiel na plnení zmluvy: 12% 
Názov spoločnosti: BALA-THERM, s. r. o., IČO: 52 266 508, sídlo: 913 32 Dolná Súča 357, 
konateľ: Ladislav Bahno, trvale bytom: 913 32 Dolná Súča 357, dátum narodenia: 
12.10.1979, podiel na plnení zmluvy: 17% 
Názov spoločnosti: PROMEL s.r.o., IČO: 50 201 131, sídlo: 913 38 Soblahov 754, konateľ: 
Štefan Balaj, trvale bytom: 913 38 Soblahov 382, dátum narodenia: 30.06.1956 ,podiel na 
plnení zmluvy: 12% 
Názov spoločnosti: OptiStav, s. r. o., IČO: 51 450 615, sídlo: Majerská 178/11, 020 61 
Lednické Rovne, konateľ: Ing. Daniel Dzurko, trvale bytom: Majerská 178/11, 020 61 
Lednické Rovne, dátum narodenia: 12.04.1991, podiel na plnení zmluvy: 8% 
Názov spoločnosti: Exelon s.r.o., IČO: 52 407 241, sídlo: Ľudmily Podjavorinskej 249/13, 018 
51 Nová Dubnica, konateľ: Lukáš Beňuška, trvale bytom: Ľudmily Podjavorinskej 249/13, 018 
51 Nová Dubnica, dátum narodenia: 17.12.1988 ,podiel na plnení zmluvy: 4% 
Názov subdodávateľa: Matej Gelien MAGES, IČO: 44 000 430, sídlo: Záhradnícka 852/32, 019 
01 Ilava, dátum narodenia: 17.12.1983, podiel na plnení zmluvy: 2%. 
Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti 
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov a to 
bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní pred vykonaním tejto zmeny. 
Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok 
činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Táto povinnosť sa 
vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

 
 

 
Článok II. 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie 
v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase podpisu 
dodatku nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť 
ním viazaní tento dodatok podpisujú. 

 
2. Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch prevzala každá zmluvná strana po 

jeho podpise. 
 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 11.11.2019 
 
 

 
 

 
 

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

Ing. Roman Ušiak Pavol Katerinčin 
predseda predstavenstva konateľ 

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. SI.DA s.r.o. 

 


