Dodatok č.2
k zmluve o dielo č. MAGSP 1700023
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie podkladov pre územné a stavebné
konanie stavby Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v znení Dodatku č. 1
(ďalej aj „Dodatok č. 2“)
medzi zmluvnými stranami:
Názov

: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zastúpené

: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Sídlo

: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

IČO

: 00 603 481

DIČ

: 2020372596

bankové spojenie

: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN

: SK72 7500 00000000 2582 9413

SWIFT

: CEKOSKBX

(ďalej len „objednávateľ“)
a
obchodné meno

: Atelier ATRIO s.r.o.

sídlo

: Rezedová 25A

zastúpené

: Ing. Arch. Ján Lučan
konateľ

IČO

: 46 645 128

DIČ

: 2023493769

IČ DPH

: SK 2023493769

bankové spojenie

: Slovenská sporiteľňa a. s.

IBAN

: SK 13 0900 0000 0050 2861 8091

SWIFT

: GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len ,,zmluvné strany“)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2017 zmluvu o dielo č. MAGSP 1700023, ku ktorej
dňa 31.1.2018 uzavreli Dodatok č. 1 (ďalej aj „zmluva“). V zmysle článku XI. Ods. 3 sa
zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2.
2. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení hodnota zmluvy (celková cena). Potreba zmeny zmluvy je
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nevyhnutná z dôvodu predĺženia lehôt dodania požadovaných výstupov.
3. Lehoty sa predlžujú vzhľadom na neukončené konanie vedené na Okresnom úrade
Bratislava, nakoľko Okresný úrad Bratislava nevydal v lehote do 15.01.2019 Rozhodnutie
k predloženému a prerokovanému Zámeru na zisťovacie konanie.

Článok I.
Predmet Dodatku č. 2
Článok V ods. 2 zmluvy sa mení a znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo riadne v termíne najneskôr do 22 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak nenastanú dôvody na predĺženie termínu, ktoré
nevzniknú na strane zhotoviteľa, ale predĺženie si vyžiada trvanie samotného konania.“.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú naďalej
platné a účinné.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana dostane tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,
uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.02.2019

V Bratislave, dňa 03.03.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................................
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

........................................................
Ing. arch. Ján Lučan, v. r.
konateľ
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