DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo
číslo zmluvy zhotoviteľa: 01 / 2017
číslo zmluvy objednávateľa: MAGTS 17 00081
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom priameho
rokovacieho konania podľa § 81 písm. b), bod. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
základe preukázania výhradných autorských práv autorov víťazného návrhu, ktorý je
registrovaný SKA v registri architektonických diel a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky, v znení dodatku č. 1 s účinnosťou zo dňa 28.9.2018 (ďalej len
„zmluva“)

Zmluvné strany
Objednávateľ':
s ídlo:
štatutárny zástupca:
osoby oprávnene zastupovať a
rokovať vo veciach odborných:
bankové spojenie:
číslo účtu vo formáte IBAN:
BIC /SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
mailová adresa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing.arch. Matúš Vallo, primátor
Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka
Československá obchodná banka, a.s.
SK90 7500 0000 0000 2591 2073
CEKOSKBX
00603481
2020372596
nie je platiteľom DPH
architekt@bratislava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ':
sídlo:
osoba oprávnená zastupovať' a
rokovať vo veciach zmluvných a
technických:
bankové spojenie :
číslo účtu vo formáte IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
mailová adresa:

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Slovenská sporiteľňa, Bratislava
SK 23 0900 0000 0000 1157 4114
3085 1265
1025 398 803
nie je platiteľom DPH

(ďalej len „zhotoviteľ')
11

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ,,zmluvné strany")

Preambula
Účelom tohto dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 2“) je zmena harmonogramu
dokončenia súborného stanoviska a odovzdania čistopisu Urbanistickej štúdie – Riešenie
centrálnej rozvojovej osi Petržalky.
Vzhľadom na zapojenie zhotoviteľa Urbanistickej štúdie do procesu dokončovania
súborného stanoviska sa navyšuje objem práce na dopracovaní štvrtej časti Urbanistickej
štúdie v zmysle ods. 1 písm. d), článku V – návrh UŠ, oproti zmluve.
S ohľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s ust. čl. X ods. 4 zmluvy dohodli na
vypracovaní tohto dodatku č. 2 upravujúceho podmienky zmluvy vo vzťahu k obom
zmluvným stranám týkajúce sa časového aj finančného plnenia zmluvy v nasledovnom
znení:
Článok I
Predmet dodatku č. 2

1. V Článku I ods. 10 zmluvy sa za prvú vetu vkladajú nové vety v nasledovnom znení:
„Po prerokovaní variantných konceptov UŠ bude cieľom kvalitárskych výborov overiť návrh
stanoviska a jeho zosúladenie s výstupmi z verejného prerokovania, ktoré preukázali
potrebu aktualizácie Územného plánu HM SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a
doplnkov. Kvalitárske výbory sa budú konať spravidla raz za dva týždne po jednotlivých
sektoroch.“

2. Článok I ods. 11 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„11. Objednávateľ zabezpečí prerokovanie Konceptu riešenia UŠ. Podľa výsledkov
prerokovania konceptu spracuje návrh stanoviska, ktoré zhotoviteľ a objednávateľ
postupne prerokujú na kvalitárskych výboroch a potvrdia čistopis záverečného stanoviska.
Po overení návrhu stanoviska podľa ods. 10 tohto článku zmluvy objednávateľ konečné
stanovisko v písomnej forme doručí zhotoviteľovi najneskôr do 28. februára 2022.“
3. V Článku III ods. 1 zmluvy sa písm. d) v celom rozsahu nahrádza nasledovným
znením:
„d) 4. časť: návrh UŠ najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia záverečného
stanoviska objednávateľa ku konceptu riešenia UŠ zhotoviteľovi v súlade s Článkom I ods.
11 zmluvy.“
4. V Článku IV ods. 1 zmluvy sa mení výška celkovej ceny bez DPH z pôvodnej sumy
107 882,- Eur (slovom stosedemtisícosemstoosemdesiatdva eur) na novú celkovú cenu
bez DPH: 118 664,- € (slovom jednostoosemnásťtisíc šesťstošesťdesiatštyri eur).

5. V Článku IV ods. 3 zmluvy sa na konci dopĺňa nová veta v nasledovnom znení:
„Kompatibilita a nainštalovanie na počítač objednávateľa sa netýka návrhu odporúčaní na
zmenu územného plánu.“
6. V Článku V ods. 1 zmluvy sa písm. d) v celom rozsahu nahrádza nasledovným
znením:
„d) 4. časť: návrh UŠ vo výške 26 532,76.- eur bez DPH po odovzdaní a prevzatí diela
na základe preberacieho protokolu.“
Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 2 dotknuté, ostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami § 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.
3. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v ôsmich (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ dostane šesť (6) vyhotovení a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento
dodatok č. 2 bol uzatvorený podľa ich pravej, slobodnej a vážnej vôle, nebol podpísaný v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho zmluvné strany
vlastnoručne podpisujú.

Podpisy zmluvných strán

v Bratislave dňa :

v Bratislave dňa :

..............................................................................................................................................
Mgr. Ctibor Košťál
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
Riaditeľ magistrátu
zhotoviteľ
objednávateľ

