D O D A T O K č. M A G T S 2100007
k zm luve o dielo a licenčnej zm luve č. M A G TS 2000083
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ObZ“) a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Autorský zákon")
(ďalej len ako „dodatok“)
medzí týmito zmluvnými stranami:

1.

OBJEDNÁVATEĽ

Štatutárny zástupca
Osoby oprávnené
zastupovať a rokovať:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Mag. rer. nat. Marek DInka, riaditeľ sekcie územného
rozvoja
Ing. arch. Martin Berežný
Ing. Elena Pospišllová

100:

Ing. Daniel Pospišll
Ing. arch. Marta Závodná
Ing. arch. Martina Jakušová
Mgr. Tomáš Pavelka
00603481

Bankové spojenie:
IBAN:
e-mallové adresy:

ČSOB
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
uzemnedokumentv@bratlslava.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“

2.

ZHOTOVITEĽ:

HYDROOOOP.spol. s r.o.
Dobšinského 32
Bratislava 811 05

Štatutárny zástupca
Osoby oprávnené
zastupovať a rokovať:
Zapísaný

Ing. Peter Slezák, konateľ

IČO (Reg. číslo SKA):
DIČ/IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e- mallové adresy:

Ing. Peter Slezák, konateľ
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: sro, vložka č. 3879/B
31336949
SK2020300040
UnIOredIt BankOZ SK, a.s., Bratislava
SK57 1111 0000 0066 0154 0018

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS 2000083 (ďalej len „zmluva“) dňa 08.06.2020,
predmetom ktorej bolo vypracovanie aktualizácie územnétio generelu vodnýcti tokov a protipovodňovej octirany mesta
Bratislavy.
V dôsledku prebletiajúcej krízy a súvlslaclcti obmedzení, spôsobenýcti epidemiologickou situáciou octiorenia COVID-19,
nastali počas plnenia zmluvy skutočnosti, ktoré z objektivnycti dôvodov neumožňujú vypracovanie diela v pôvodnýcti
časovýcti terminocti.
Z uvedenýcti dôvodov a na základe metodlckétio usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k zmene prebletiajúclcti
zákaziek verejnétio obstarávania v kontexte krízy COVID-19, a v zmysle článku 9 ods. 1 zmluvy uzatvárajú zmluvné strany
tento dodatok:
I.
Predmet dodatku
1.

Článok 3 ods. 1 pism. a) zmluvy v znení:

„Pn/á etapa: Zhotoviteí odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do ôsmich m esiacov od podpísania tejto
zm luvy.“
sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do Jedenástich m esiacov od podpísania tejto
zm luvy.“

Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné a nezmenené.

2.

Tento dodatokje vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdržijedno vyhotovenie a objednávateľ
tri vyhotovenia po jeho podpisani. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.

3.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.

V Bratislave dňa: 1.2.2021

V Bratislave dňa: 3.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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Ing. arch. Matúš Vallo\
primátor
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Ing. Peter Slezák
konateľ
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