
Dodatok č.3
k zmluve o dielo č. 2148/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoD").

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo, (miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČDPH: SK 2020339211
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB,a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: nmifkovicova@eurobuilding.sk. 0903720625, Naďa 
Mifkovičová
Zapísaný v obchodnom registri OS: BA L, odd. Sa, vl.č.l009/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Článku XV. Bodu 9. Zmluvy o dielo 
č. 2148/2018 zo dňa 08.06.2018 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 3 
k predmetnej zmluve na základe Dôvodovej správy zo dňa 17.12.2018.
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Článok II. Predmet dodatku

2.1. V Článku V. bod 1 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
troch faktúr, t.j. dvoch faktúr na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác 
podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 
60dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak 
relevantné), pričom splatnosť je do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe 
zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a 
povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 30 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné 
strany bezvýhradne súhlasia. Objednávateľ je povinný uhradiť v poradí druhú faktúru, 
ktorá po vzájomnej dohode zmluvných strán môže byť vystavená maximálne do sumy 
500.000 eur, až po podpísaní Zmluvy o finančnej zábezpeke obidvoma zmluvnými 
stranami a zároveň po podpísaní čestného prehlásenia zhotoviteľa o použití finančných 
prostriedkov len na financovanie predmetnej stavby, poukázaných zhotoviteľovi 
v poradí druhou faktúrou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť finančnú zábezpeku v takej 
lehote, aby tá bola najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa uhradenia v poradí druhej 
faktúry objednávateľom, pripísaná na účet objednávateľa. O uhradení druhej faktúry 
objednávateľ zašle písomné oznámenie v deň úhrady. V prípade, ak v tejto lehote 
zhotoviteľ neuhradí finančnú zábezpeku, objednávateľ je oprávnený uvedenú sumu 
odpočítať zo záverečnej faktúry.
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predmetnú Zmluvu o finančnej zábezpeke nahradiť po 
ukončení diela garančnou zárukou vo výške 5 % z ceny diela, najneskôr do 7 dní odo 
dňa protokolárneho prevzatia diela, v súlade s písm. d ) bodu 9, článok V. Zmluvy 
o dielo.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom podľa zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi 
písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

3.2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom 
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená.

3.4. Tento dpodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
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3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Zmluva o finančnej zábezpeke a notársky 
overené Čestné prehlásenie zhotoviteľa.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 20.12.2018 Vo Fiľakove dňa 20.12.2018
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Ing. Miloš^8íopl«K 
predseda predstavenstva 
EURO-BUIĽDING, a.s.

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
    primátor mesta



CESTNE VYHLÁSENIE

Ja, dole podpísaný Ing.Miloš Stopka, rod. č. nar : trvalé bytom
ako štatutárny orgán spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. 

Bratislava týmto čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky uhradené Mestom Fiľakovo 
v poradí druhou faktúrou na základe Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo č. 2148/2018 budú 
výhradne použité na úhradu nákladov, vzniknutých na stavebných prácach diela : 
„Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie 
Slobody 30, 986 01 Fiľakovo.

V Bratislave, dňa 20.12.2018

Notárske overenie podpisu:



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Miloš Stopka, dátum narodenia
bytom |bytom Slovenská

ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - 
úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo Q  1019319/2018.

Bratislava dňa 20.12.2018

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)

JUDr. Miriam Bukovčáková 
notár


