Dodatok č. 1 MAGTS2200209
k Zmluve o dielo č. 35/2017 zo dňa 05.09.2017
(ďalej ako „Zmluva o dielo“) uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „Dodatok”)
Medzi
Generálny investor Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, právna forma: príspevková organizácia,
štatutárny zástupca: Ing. Jozef Tóth, riaditeľ, IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283, IČ DPH: nie je platiteľom DPH, Bankové
spojenie: Československá obchodná banka, a. s., BIC: CEKOSKBX, číslo účtu IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063,
telefón: 02/593 56 700, e-mail: gib@gib.sk
(ďalej len „Objednávateľ”)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00603481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo
účtu IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143, zastúpené Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, na základe poriadku č. Z5 zo
dňa 15.03.2022 (Podpisový poriadok) za primátora Ing. arch. Jozef Nemec, kontaktné údaje na osoby poverené na riešenie
záležitostí vyplývajúcich z tohto Dodatku: Ing. Zdenka Turzíková, oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov,
zdenka.turzikova@bratislava.sk, +421 2 59 356 743
(ďalej len „Nový Objednávateľ”)
a
Ing. arch. Matúš Ivanič, so sídlom Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava, zapísaný v živnostenskom registri OÚ
Bratislava, č. živnostenského registra: 201-14483, IČO: 37 492 799, DIČ: 1037018444, IČ DPH: SK1037018444, IBAN:
SK62 1100 0000 0026 2670 9045, telefón: +421 903 411 221, e-mail: ivanicmatus@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ”)
(ďalej Nový Objednávateľ, Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“)
PREMBULA
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku, ktorého cieľom je postúpenie a prevzatie práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, v nasledujúcom znení:
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 35/2017 zo dňa 05.09.2017 podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon občasného
odborného autorského dohľadu na diele „Projektová príprava obnovy objektu Dom hudby, Panenská 11“
v MČ Staré Mesto, predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o
dielo.

1.2

Zmluvné strany sa dohodli na postúpení všetkých práv a povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o
dielo na Nového Objednávateľa, a to so súhlasom všetkých Zmluvných strán tohto Dodatku.

2.

PREDMET DODATKU

2.1.

Predmetom tohto Dodatku je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich
zo Zmluvy o dielo, a to tak, že Objednávateľ, t. j. Postupca postupuje všetky tieto práva a povinnosti na Nového
Objednávateľa, t. j. Postupníka.

2.2.

Nový Objednávateľ, t. j. Postupník vyhlasuje, že preberá týmto Dodatkom všetky práva a povinností
Objednávateľa, t. j. Postupcu, vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku
vstupuje do právneho postavenia Objednávateľa, t. j. Postupcu.

2.3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tohto Dodatku, bez výhrad súhlasí s postúpením práv,
povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Objednávateľa na Nového Objednávateľa v plnom
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rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov Novým Objednávateľom v plnom
rozsahu.
2.4.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že týmto Dodatkom sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných práv a/alebo
povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a Nový Objednávateľ v plnom rozsahu (bez
akýchkoľvek zmien) vstupuje do práv, povinností a záväzkov Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo.

2.5.

Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že rozsah plnenia predstavuje sumu
3.960,- eur s DPH, ktorú sa zaväzuje uhradiť Nový objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku
v súlade a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.

2.6.

Zmluvné strany sa z dôvodu organizačných zmien a zmien kontaktných údajov dohodli na zmene údajov, tak ako
je uvedené v hlavičke tohto Dodatku.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 6 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.

3.2.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpísania oprávnenými
zástupcami všetkých Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných strán nepodpíšu tento
Dodatok v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.

3.3.

Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Nový Objednávateľ
obdrží tri vyhotovenia, Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.

3.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je
dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

3.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Zmluva o dielo č. 35/2017

Za Objednávateľa:
03.06.2022
V Bratislave, dňa _______________________
Signed
Generálny investor Bratislavy
Ing. Jozef Tóth
riaditeľ

Za Nového objednávateľa:03.06.2022
V Bratislave, dňa _______________________
Signed
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Jozef Nemec
vedúci oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov

Za Zhotoviteľa: 07.06.2022
V Bratislave, dňa _______________________
Signed
Ing. arch Matúš Ivanič
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