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DODATOK č. 2 

K zmluve, ktorá bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zo dňa 08.06.2021 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

Názov organizácie:  Obec Raslavice 
Sídlo organizácie: Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice 
Štatutárny orgán: Marek Rakoš, starosta 
IČO: 00322521 
Bankové spojenie: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 
Číslo účtu: 191522/0200 

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Marek Rakoš 
b) technických: Marek Rakoš 

ďalej len “Objednávateľ ”) 

A 

Názov Klima - Therm Prešov, s.r.o. 
Sídlo: Buclovany 49, 086 43 Buclovany 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bindas 
Zapísaná v: obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 
vložka č. 28818/P 
IČO: 47424532 
DIČ: 2023873269 
IČ DPH: SK2023873269 
Bankové spojenie: SK6175000000004018900232 
Číslo účtu: 4018900232 /7500 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Martin Bindas 
b) technických:  Ing. Martin Bindas 
Číslo telefónu: +421 948 196 971 
Číslo faxu: - 
Email: info@klimatherm.sk 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
 
 

Článok II 

Z dôvodu potreby zosúladenia názvov položiek rozpočtu špecifikovaných nižšie sa zmluvné 
strany  dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 Zmluvy. 
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Článok III. 
 
Týmto dodatkom sa mení časť prílohy č.1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy 
zmenou názvov nižšie uvedených položiek: 
 
U pôvodných položiek 
 
- Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele s tepelnou izoláciou, 3 bar, objem 2000 l, 

výš. max. 2125 x priem max. 1200 mm, revízny otvor, 9x Rp1 1/2", 3x Rp 1/2" - Reflex 
Storatherm Heat HF 2000R_C s iz    

- Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele s tepelnou izoláciou, 3 bar, objem 1500 l, 
výš. max.2120 x priem max. 1000 mm, revízny otvor, 9x Rp1 1/2", 3x Rp 1/2" - Reflex 
Storatherm Heat HF 1500/R_C s iz    

sa ruší  názov položiek a nahrádza sa novým znením: 

 
- Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele s tepelnou izoláciou, 6 bar, objem 2000 l, 

výš. max. 2125 x priem max. 1200 mm, revízny otvor, 9x Rp1 1/2", 3x Rp 1/2" - Reflex 
Storatherm Heat HF 2000R_C s iz    

- Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele s tepelnou izoláciou, 6 bar, objem 1500 l, 
výš. max.2120 x priem max. 1000 mm, revízny otvor, 9x Rp1 1/2", 3x Rp 1/2" - Reflex 
Storatherm Heat HF 1500/R_C s iz    

Cena za pložku ani množstvo sa nemení. 

 

Článok IV. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy a prílohy č. 1   (rozpočtu) sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 2 oboma 
zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, pričom z toho tri obdrží 
Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku  je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli 

spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

V Raslaviciach, dňa 2.11.2021                   V Raslaviciach, dňa 2.11.2021 

 

  

 

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

 Objednávateľ       Zhotoviteľ 


