Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo MAGTS2100125
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa §
91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1. 1.

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Zastúpený:

Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora

IČO:

00 603 481

DIČ:

2020372596

IČ DPH:

SK2020372596

bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.,

IBAN:

SK 23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „Objednávateľ')
a
1.2 .

ZHOTÓVITEĽ:

studený architekti s. r. o.

Sídlo:

Partizánska 33, 811 03 Bratislava

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,

Zastúpený:

Akad. arch. Ing. Ján Studený, konateľ

IČO:

44 246 897

DIČ:

2022649838

IČ DPH:

SK2022649838

IBAN:

SK76 0200 0000 0024 8260 1253

Kontaktná osoba:

Akad. arch. Ing. Ján Studený,studenv@ksastudenv.sk, +421 905 916853

oddiel: Sro, vložka č. 53482/B,

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Článok II
PREAMBULA

2 .1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 8. 2021 Zmluvu o dielo č. MAGTS2100125 (ďalej len „Zmluva“), predmetom
ktorej je dodanie časti diela 1 a častí diela 2 podľa Zmluvy pre zákazku s názvom: „Rekonštrukcia budovy
internátu SOU - Záhorská Bystrica“

2 .2 .

Počas realizácie diela č. 1 vznikla pre jeho riadne dokončenie podľa požiadaviek Objednávateľa potreba
zabezpečiť zameranie budovy bývalého internátu SOU Záhorská Bystrica Zhotoviteľom. Z uvedených dôvodov
sa zmluvné strany dohodli na väčšom počte osobohodín uzavretím tohto Dodatku.

2.3.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV bod 4.3. Zmluvy, ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a s ustanovením čl. Ill bod 3.8. „Rámcovej dohody - služby architektov a projektantov“ zo dňa 12.1.2021
dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve v nasledovnom znení:

1

Článok III
PREDMET DODATKU
3.1.

Dodatkom sa meni celé znenie či, lli bod 3.1. Zmluvy nasledovne:
„3.1 Časti diela 1:
1. Priprava projektu a Návrh stavby
1.1 Termin odovzdania zhotovenia diela: 50 dni od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD
1.2 Počet priradených osobohodin: 1 207
1.3 Sadzba za jednu začatú osobohodinu: 25,00 € bez DPH, t.j. 30,00 € vrátane DPH
1.4 Odmena za zhotovenie diela: 30 175 € bez DPH, t.j. 36 210 vrátane DPH“

Článok IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1.

Ostatné časti Zmluvy neupravené týmto Dodatkom zostávajú bez zmeny.

4.2.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú zmluvnú
stranu do omylu a že všetky uvedené vyhlásenia a ustanovenia tohto Dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu,
určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

4.3.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni
neskorších predpisov v spojeni s § 47a Občianskeho zákonníka.

4.4.

Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) obdrži
Objednávateľ a jeden (1) obdrži Zhotoviteľ.

4.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č.1: Rámcová dohoda - služby architektov a projektantov.

4.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je
dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami, na znak čoho ho
podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, d ň a

V Bratislave, dňa

Hläírné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová

Studený arfchltekti s.r.o.
Akad. arch. Ing. arch. Ján Studený

prvá n á m e s tn ič i^ rm é te c a L ^

konateľ

