Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.9.2018
Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Č. tel./
e-mail
Zhotoviteľ
Obchodné meno:

Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
e-mail :

Čl. 1. Zmluvné strany
: Obec Dohňany
: Obecný úrad Dohňany 68, 020 51 Dohňany
: Ing. Milan Panáček starosta obce
: 00317136
: 2020515553
: Prima banka Slovensko a.s.,
: SK09 5600 0000 0029 9734 6001
: 042 / 4450912,
: obec@dohnany.sk

A3A atelier, s.r.o.,
Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava
Ing. arch. Peter Kručay,
Tatra banka Slovensko, a.s
SK05 11000000002620058587
44754311
a3a@a3a.eu

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava l, vložka č. 58396/B, oddiel: Sro,
(ďalej len .zhotoviteľ')
Preambula
Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.9.2018 (ďalej len “Dodatok č. 2“) mení a upravuje práva
a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu spracovania žiadosti obce
Dohňany o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie Obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch nemá
za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny, a ani nedôjde k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy
a zároveň je v súlade s §18, ods.3, písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku v dobrej viere, pričom majú za to, že je
to v záujme efektívneho a hospodárneho využitia finančných prostriedkov.

Čl. 2. Predmet dodatku
1) Pôvodné znenie Čl. IV Čas plnenia zmluvy, bod a, sa nahrádza novým znením nasledovne:
a) Prieskumy a rozbory a zadanie do 90 kalendárnych dní od poskytnutia podkladov.
2) Pôvodné znenie Čl. VI Cena, sa nahrádza novým znením nasledovne:
Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna nasledovne:
a) Prieskumy a rozbory a Zadanie
Cena diela :
(slovom: sedemtisíc EUR)
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7.000,-EUR
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b) Spracovanie Návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Cena diela
28.200,-EUR
(slovom: dvadsaťosemtisícdvesto EUR)
c) Oznámenie o strategickom dokumente a Správa o hodnotení SEA
Cena diela:
1.300,-EUR
(slovom: tisíctristo EUR)
d) Spracovanie Čistopisu územnoplánovacej dokumentácie
Cena diela:
1.000,-EUR
(slovom: jedentisíc EUR)
Cena za cele dielo spolu:

37.500,- EUR

(slovom: tridsaťsedemtisícpäťsto EUR)
Zhotoviteľ v čase podpisu zmluvy nie je platcom DPH.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho
vyplývajúcich.
V Dohňanoch , dňa 17.12. 2018

................................................
objednávateľ
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................................................
zhotoviteľ
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