
DODATOK č.2 

k Zmluve o dielo č. 01/04/2022 

 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ :               
Obchodné meno:  Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev 
Sídlo:    Kováčska 85, 044 25 Medzev 
IČO:    00135283 
DIČ:    2020745815 
Štatutárny zástupca:  Ingrid Horváthová, vedúca MsKS  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
1.2  Zhotoviteľ :    
 
Názov:    K&M&D, s.r.o.     
So sídlom :   Hviezdoslavova 35, 045 01  Moldava nad Bodvou  
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : Lupták Stanislav  
IČO :    44 781 393  
DIČ :    2022833472 
IČ DPH :   SK2022833472 
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK90 0900 0000 0050 6390 6857 
Zapísaný v:   zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č. 23744/V. 

 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola dňa 29.04.2022 uzatvorená v zmysle § 

536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov dňa  
Zmluva o dielo č. 01/04/2022 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatku č.1, ktorej predmetom 
má byť „Vodovodná prípojka k Mestskému kultúrnemu stredisku – Odpojenie 
a výstavba novej vodovodnej prípojky“. Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení zmluvy v CRZ . 

 



 

Článok III. 
Odstúpenie od Zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán  

 
1. Od Zmluvy  „Vodovodná prípojka k Mestskému kultúrnemu stredisku – Odpojenie 

a výstavba novej vodovodnej prípojky“ odstupujeme dohodou zmluvných strán  
podľa Článku X. , bod 10.1. , nakoľko sa posunul termín realizácie diela na základe 
zmien a dodatkov projektovej dokumentácie a naše kapacity sú plne obsadené .  
 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/04/2022 nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnení . 

2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/04/2022 je vyhotovený v troch rovnopisoch, 
z toho 2 obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.2  riadne a dôsledne prečítali, 
porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nich vyplývajúcich, ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby  sú oprávnené 
k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

V Medzeve, dňa: 09.11.2022 

 

 

Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa: 

 

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

      Ingrid Horváthová                                                                K&M&D, s.r.o. 
            vedúca MsKS                                                                  Stanislav Lupták  
 


