
 
 

 

DODATOK Č. 2 k 

ZMLUVE O DIELO Č. 1/12/2021  
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  AUTOLANC s.r.o.  

 

Sídlo:    Mierová 5157/83, 066 01 Humenné 

Štatutárny orgán:  Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti 

IČO:    36484717 

DIČ:    2021718336 

IČ DPH:    SK2021718336 

Bankové spojenie IBAN:  
Tel.:    +421 907 97 77 41 

E-mail:    autolanc.zboj@gmail.com 

(ďalej len „objednávateľ) 

 

a 

1.2 Zhotoviteľ:   FERSTAV, spol. s r.o. 

 

Sídlo:    Námestie Slobody 55, 066 01 Humenné 

Štatutárny orgán:  Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti 

IČO:    36492876 

DIČ:    2021823551 

IČ DPH:   SK2021823551 

Bankové spojenie IBAN:  

Tel.:     0908 996 329 

E-mail:     ferstav@zoznam.sk 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 zo dňa 11.02.2022 (k Zmluve o dielo č. 1/12/2021 

zo dňa 20.12.2021) v článku III. Záverečné ustanovenia, bod 3. sa nahrádza novým textom, takto:  

 

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

po splnení nasledovných podmienok: 

 zverejnenie dodatku na webovom sídle objednávateľa, 

 kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. 

Podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo odstúpiť od 

zmluvy a následných dodatkov bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 

kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 



 
 

neschváli predmetné verejné obstarávanie. Túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi objednávateľ 

písomne.  

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 

súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

2. Tento Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva 

objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

po splnení nasledovných podmienok: 

 zverejnenie dodatku na webovom sídle objednávateľa, 

 kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. 

Podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo odstúpiť od 

zmluvy a následných dodatkov bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 

kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 

neschváli predmetné verejné obstarávanie. Túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi objednávateľ 

písomne.  

 

 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/12/2021 zo dňa 20.12.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

11.02.2022 ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 

V Humennom, dňa 17.03.2022        V Humennom, dňa 17.03.2022 

 

 

 

 

                Objednávateľ:                             Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

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

                  Juraj Lancoš             Ing. Ladislav Ferko 

                      konateľ                                                                      konateľ 


