Dodatok č. 2 MAGTS2100140
k Zmluve o dielo č. MAGTS2100005
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie
projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Bytový súbor
Terchovská“ v MČ Bratislava-Ružinov v časti Trnávka (ďalej len „Zmluva o dielo“)
(ďalej len "Dodatok č. 2")
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora na základe
rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
Osoby oprávnené konať
− vo veciach zmluvných:
− vo veciach technických:
IČO:
00 603 481
BIC:
CEKOSKBX
IBAN:
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
telefonický kontakt:
02/593 56 701, 02/593 56 703
(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2

ZHOTOVITEĽ:
sídlo:
právna forma:
zapísaná:

The Büro, s.r.o.
Tučkova 917/24a, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C,
vložka č. 109900
Ing. et Ing. arch. JAN VRBKA, konateľ

štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
− vo veciach zmluvných:
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad
− vo veciach technických:
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad
IČO:
07730209
DIČ:
CZ07730209
IČ DPH:
nepridelené
BIC:
IBAN:
telefonický kontakt:
email:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Čl. II.
Predmet a účel dodatku
2.1.

Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 14.1 Zmluvy o dielo z dôvodu vzniknutých okolností,
ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, a to

z dôvodu zjednotenia projektového územia s trasou inžinierskych sietí ako aj z dôvodu
potreby doplnenia subdodávateľov Zhotoviteľa, sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k
Zmluve o dielo uzavretej dňa 16.02.2021, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2021, ktorej
predmetom je zhotovenie projektovej dokumentácie na stavby bytových domov s nájomnými
bytmi na účel sociálneho bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v projekte „Bytový súbor
Terchovská“ v m. č. Bratislava-Ružinov v katastrálnom území Trnávka.
2.2.

V článku III „Predmet zmluvy“, ods. 3.8 Zmluvy o dielo sa šiesta odrážka mení nasledovne:
„− predmetom plnenia zhotoviteľa nie je riešenie územia uvedeného v súťaži návrhov
špecifikovanej v bode 2.2 tejto zmluvy ako dotknuté územie (parcelné čísla 17019/1,
17015/8122247/9 ďalej len „dotknuté územie“), ako ani riešenie križovatiek RožňavskáGalvaniho, Galvaniho-Bánšelova, Bánšelova-Terchovská a trasovanie cyklochodníka po
dotknutom území (bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy). Výnimkou sú
parcely č. 17014/2, 17016/1, uvedené v súťaži návrhov špecifikovanej v bode 2.2 tejto zmluvy
ako dotknuté územie, ktoré budú riešené v rozsahu uvedenom v prílohe č. 10 tejto zmluvy.
Výnimkou je aj navrhnutie a spracovanie nevyhnutných pripojení všetkých objektov a stavieb
„Bytový súbor Terchovská“ na inžinierske siete a dopravné napojenia (vrátane vypracovania
projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie k ich výstavbe ktoré sú
súčasťou predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy). Dotknuté územie bude projekčne
riešené objednávateľom v samostatnom projekte riešenom mimo plnenia predmetu tejto
zmluvy, ktorý sa skoordinuje s plneniami predmetu tejto zmluvy zhotoviteľom na základe AŠ
dodanej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy;“.

2.3.

V prílohe č. 7 Zmluvy o dielo sa na konci dopĺňajú nasledovní subdodávatelia:
Ing. arch. Iva Mrázková,

Ing. arch. Ivo Stejskal,

Ing. arch. Jan Rolinc,

Ing. arch. Jiří Jurenka,

Na vyššie uvedených subdodávateľov sa nevzťahuje bod 7.17 Zmluvy o dielo.
Dodávateľ prehlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, aby jednotliví subdodávatelia nepresiahli
limit, nad ktorý je potrebné zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
3.1.

Ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Dodatok č. 2 má dve (2) strany, je vypracovaný v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) pre
objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli
druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 2 obsahujú
ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne
nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 22.09.2021

V Brne, dňa 20.08.2021

............................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
námestníčka primátora

............................................................
The Büro, s.r.o.
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka
konateľ spoločnosti

