Dodatok č. 1
k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2100092
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
banka:
Československá obchodná banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora je poverená
podpisom na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava o podpisovaní písomností a právnych
dokumentov (Podpisový poriadok)
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:
Mag. rer. nat. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja
Ing. arch. Marta Závodná
Ing. arch. Lýdia Hartlová
Mgr. Tomáš Pavelka
e-mailové adresy:
uzemnedokumenty@bratislava.sk
sekciauzemnehorozvoja@bratislava.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
PAMARCH, s.r.o.
sídlo:
Štefánikova trieda 4/7, Nitra 949 01
IČO:
46 282 041
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK30 7500 0000 0040 1406 2139
zastúpená:
Ing. Ján Kresan, konateľ
e- mailové adresy:
info@pamarch.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 21.04.2021 zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS2100092 (ďalej len ako „zmluva“),
predmetom ktorej je zhotovenie územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy.
V zmysle článku 10 ods. 1 zmluvy jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, zrušiť, prípadne doplniť
obojstrannou dohodou písomnými dodatkami.
Podaním zo dňa 15.11.2021 doručeným objednávateľovi dňa 18.11.2021 požiadal zhotoviteľ objednávateľa o predlženie
lehoty dodania prvej etapy diela.
Vzhľadom na zistené nepresnosti pri spracovaní 1. etapy predmetného diela (analytická časť) v zmysle zmluvy
vyplývajúce z nesúrodosti podkladov (kataster nehnuteľností, presnosť ohraničenia funkčných plôch územného plánu
hlavného mesta Bratislavy a skutočného stavu posudzovaných plôch) sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na
vypracovanie a odovzdanie 1. etapy predmetného diela o jeden mesiac. Tento čas je nevyhnutný pre zhotoviteľa na
kontrolu spracovaných vrstiev, optimalizáciu a unifikáciu výstupov a na konzultácie týchto procesov s objednávateľom,
aby výstupy analytickej časti zodpovedali požiadavkám objednávateľa a súčasne korešpondovali s legislatívnym rámcom
územnoplánovacej dokumentácie a jej podkladov.
Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že z dôvodu naďalej sa zhoršujúcej pandemickej situácie s ochorením Covid-19
na území Slovenskej republiky sa tiež predpokladá pomalší priebeh komunikácie s dotknutými inštitúciami a jednotlivými
mestskými časťami pre zistenie vlastníctva posudzovaných plôch podľa požiadaviek objednávateľa.
Zmluvné strany súhlasia, že vzhľadom na rozsah prvej časti (etapy) diela, ktorú treba skontrolovať a na pracovnú
vyťaženosť zamestnancov objednávateľa, ktorí budú kontrolu odovzdaných materiálov vykonávať, navrhuje sa predĺžiť
počet pracovných dní na kontrolu z 15 na 20.
Strana 1 z 2

1.

2.

1.
2.

3.
4.

Článok I
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3 ods. 1 písm. a) zmluvy sa mení nasledovne:
Pôvodné znenie:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do ôsmich mesiacov od podpísania
tejto zmluvy.“
Nové znenie:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do deviatich mesiacov od podpísania
tejto zmluvy.“
Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 5 zmluvy sa mení nasledovne:
Pôvodné znenie:
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote
plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 15 pracovných dní odo dňa
odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty,
zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i
objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo
fakturovať.“
Nové znenie:
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote
plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa
odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty,
zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i
objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo
fakturovať.“
Článok II
Záverečné ustanovenia
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 objednávateľa 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 (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ
tri vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

....................................................................
objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

....................................................................
zhotoviteľ
Ing. Ján Kresan, v. r.
konateľ
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