
 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo _ WIFI.SK  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 

 

medzi 

Obec Lu čatín  

Obecný úrad Lu čatín  

Lučatín 40, 976 61 Lu čatín  

V zastúpení: Ing. Ková č Pavel - starosta obce  

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu : SK 77 5200 0000 0000 1610 1834 

IČO : 00313572 

DIČ : 2021121300 

ďalej len „Objednávate ľ“ 

 

a 

 

FOST solutions s.r.o.  

Tulská 113  

974 04 Banská Bystrica  

V zastúpení: Marcel Králik - konate ľ 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 

Číslo účtu : SK54 1100 0000 0029 2987 9973 

IČO : 46668 004 

IČ DPH : 2023547273 

ďalej len „Zhotovite ľ“ 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany “ alebo jednotlivo „Zmluvná strana “. 

 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 

1. Dňa 01.08.2019 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo _ WIFI.SK (ďalej len 
„Zmluva“) s cieľom upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné zmluvné 
podmienky súvisiace s realizáciou Projektu ,,Wifi pre obec Lučatín“. 
 



2. Dňa 16.01.2020 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len 
„Dodatok č. 1“). 

 
3. Zmluvné strany sa za účelom zmeny Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 

č. 2 k Zmluve (ďalej aj len „Dodatok č. 2“). 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa Zmluva v znení Dodatku č. 1 mení a/alebo dopĺňa 
tak, ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku č. 2.  
 
 

 
II. 

Predmet Dodatku č. 2 
 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v znení Dodatku č. 1 nasledovne: 
 

a) Bod 10 časti Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných 
priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre: 
bodu 7 bodu VII. Povinnosti zhotoviteľa sa v plnom rozsahu mení a nahrádza 
nasledovne: „10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov 
bez zníženia kvality služby,“. 
 

b) Bod 1 bodu IX. Všeobecné dodacie podmienky sa v plnom rozsahu mení 
a nahrádza nasledovne: „1. Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť 
prevzatím diela Objednávateľom a je 60 mesiacov.“. 
 

c) Do bodu X. Záverečné ustanovenie sa dopĺňa nasledovné: „Neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Test splnenia technických parametrov (TSTP) 
 Podrobný popis prístupového bodu (AP) 
 Technické listy dodávaných aktívnych prvkov.“. 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené. 

 

 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
2. Dodatok č. 2 je uzavretý dňom podpisu Zmluvných strán. Dodatok č. 2 nadobudne 

účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
obce Lučatín, ktoré zabezpečí Objednávateľ.  

 
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho  Zhotoviteľ dostane jeden 

rovnopis a Objednávateľ dostane jeden rovnopis.  
 
 



 
 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, 
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 
oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
 
 
V Lučatíne, dňa 12.10.2020 

 

 

 
 

Objednávateľ                                                         Zhotoviteľ 
 
 
  
 

................................                                            ................................ 
            Ing. Kováč Pavel                                                    Marcel Králik 
        starosta obce                                                 konateľ spoločnosti 

 


