Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGTS2000138
podľa § 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 a v súlade s platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky
zo dňa 03.08.2020

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
(ďalej len „Objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
meno: Ing. Katarína Čárska
telefón: 02/59 356 536
e-mail: katarina.carska@bratislava.sk
Československá obchodná banka a. s.
SK 37 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Kontakt:

M-ARTE s.r.o.
Lietavská 11, 851 06 Bratislava
Mgr. Marian Havlík
47026871
nie som platca DPH
2023706487
meno: Marian Havlík
telefón: 0910985225
e-mail: m.arte.slovakia@gmail.com
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
SK39 0900 0000 0050 4113 8383
BIC (SWIFT):
GIBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava1., Oddiel: Sro, vložka č. 87445/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne aj len ako „zmluvné strany”)

v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“):

1. PREAMBULA
1. Dňa 03.08.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluve o dielo č. MAGTS2000138 ako výsledok použitia postupu
zadávania zákazky podľa § 117 a nasl. zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva").

2. Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. §18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa Článku 15 bod
3 Zmluvy.

2. PREDMET DODATKU
Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 4 bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:
Miestom plnenia sú pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy uvedené v Článku 1 bod 3 tejto Zmluvy.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Hlavného mesta v súlade s ustanovením § 47a, ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých päť (5)
vyhotovení dostane Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:
V Bratislave dňa

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

Za Zhotoviteľa:
V Bratislave dňa

..............................................................................
Mgr. Marian Havlík v.r.
konateľ

