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Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 255/2019 zo dňa 22.11.2019 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2020

Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
so sídlom:
zastúpený:
zapísaný v:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o.
Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka,
851 01
Alena Plunárová, konateľka
Okresný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,
vl. č. 113155/B
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK83 0200 0000 0037 1037 7754
50 415 352
2120326021
SK 2120326021

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2020 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 255/2019 (ďalej
v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bol aktualizácia a dopracovanie pôvodnej
projektovej dokumentácie pilotného projektu dočasného parkovania s názvom: Zóna
regulovaného parkovania mestská časť Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „dielo“) a dňa
08.04.2020 dodatok č. 1 (ďalej v texte ako „dodatok č. 1“), ktorého predmetom bolo
dopracovanie projektovej dokumentácie o cyklotrasu na úseku Vajnorskej ulice od
Trnavského Mýta po Bajkalskú ulicu vrátane parkovacích státí.

2.

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli
na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, z dôvodu:
a) potreby / nevyhnutnosti vyňatia Vajnorskej ulice v súvislosti s plánovanou
dlhodobou rekonštrukciou plynovodu nachádzajúceho sa pod cestným telesom
miestnej komunikácie Vajnorská a s tým súvisiacou potrebou prepracovania

projektu dopravného značenia v ktorom bude miestna komunikácia Vajnorská
vyňatá, t.j. nebudú na nej vyznačené parkovacie státia. Uvedená informácia
o rekonštrukcii plynovodu bola objednávateľovi poskytnutá zo strany Hlavného
mesta SR Bratislavy, ako správcu tejto komunikácie, až po uzatvorení zmluvy, ako
aj dodatku č. 1 k zmluve.
b) potreby prepracovania projektu dopravného značenia v súvislosti so skutočnosťou,
že na Osadnej ulici, nie je možné, vzhľadom na šírku miestnej komunikácie
Osadná, umiestniť parkovacie státia, nakoľko táto komunikácia je obojsmerná.
Umiestnenie parkovacích státí je možné výlučne zmenou organizácie dopravy na
Osadnej ulici a to tak, že táto bude jednosmerná, pričom je zároveň potrebné
prehodnotiť vzájomné väzby na okolité miestne komunikácie.
3.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že ide
o doplňujúcu službu, ktorá je nevyhnutná, nie je zahrnutá do pôvodnej zmluvy,
poskytuje ju zhotoviteľ a uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ, ako
ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a zmenou sa
nemení charakter zmluvy ako takej.

4.

Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy aj v časti termínov,
v spojitosti s dodatkom č. 1 zmluvy a ceny.
I. Predmet dodatku

1.

Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o povinnosť zhotoviteľa prepracovať projekt
dopravného značenia v rozsahu podľa bodu 2. písm. a) a b) preambuly tohto dodatku č.
2, a to vrátane návrhu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vrátane
informačných tabúľ a prislúchajúcej inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu súhlasu
krajského dopravného inšpektorátu, súhlasu s určením použitia dopravných značiek
a dopravných zariadení vydaného príslušným cestným správnym orgánom, ako aj
následné zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie; pričom
súčasťou projektovej dokumentácie bude aj dopracovaný výkaz výmer o zvislé
a vodorovné dopravné značenie.

2.

Článok III. Čas plnenia a miesto plnenia sa dopĺňa o:
a) termín prepracovania projektu dopravného značenia v zmysle tohto dodatku č. 2
zmluvy - do 14 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku,
b) termín realizácie prislúchajúcej inžinierskej činnosti – v termínoch na základe
požiadaviek a lehôt stanovených príslušnými úradmi, s tým, že zhotoviteľ je
povinný začať vykonávať inžiniersku činnosť bezodkladne po účinnosti tohto
dodatku č. 2; pričom prípadné zapracovanie pripomienok zrealizuje bezodkladne po
potrebe ich zistenia.

3.

Článok IV. Cena sa dopĺňa o cenu za prepracovanie projektu dopravného značenia
v zmysle tohto dodatku č. 2 vrátane prislúchajúcej inžinierskej činnosti, a to o cenu vo
výške 1.260,- € (slovom: jedentisícdvestošesťdesiat eur) bez DPH, t.j. 1.512,- €
(slovom: jedentisícpäťstodvanásť eur) vrátane príslušnej DPH; pričom nárok na
zaplatenie tejto ceny vznikne zhotoviteľovi až po odsúhlasení prepracovania projektu
dopravného značenia v zmysle tohto dodatku č. 2 zmluvy, krajským dopravným
inšpektorátom a zároveň vydaním súhlasu s určením použitia dopravných značiek a

dopravných zariadení vydaného príslušným cestným správnym orgánom. Ako podklad
k fakturácii zhotoviteľa bude slúžiť preberací protokol potvrdený objednávateľom.
4.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 zmluvy je zrejmé, že zhotoviteľ
nemôže získať v súlade s dodatkom č. 1 zmluvy súhlas Krajského dopravného
inšpektorátu vo vzťahu k dopracovaniu cyklotrasy v úseku Vajnorskej ulice od
Trnavského Mýta po Bajkalskú ulicu, ako ani súhlas cestného správneho orgánu vo
vzťahu k určeniu použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, nakoľko
Vajnorská ulica má byť v zmysle tohto dodatku č. 2 vyňatá z projektu organizácie
dopravy. V tejto súvislosti je potrebné zmeniť / upraviť cenu za dopracovanie
cyklotrasy v zmysle dodatku č. 1 zmluvy a to tak, že táto je vo výške 1.000,- € (slovom:
jedentisíc eur) bez DPH, t.j. 1.200,- € (slovom: jedentisícdvesto eur) vrátane príslušnej
DPH, pričom sa vypúšťa prislúchajúca inžinierska činnosť; a nárok na fakturáciu tejto
časti ceny za dopracovanie cyklotrasy podľa dodatku č. 1 zmluvy vzniká zhotoviteľovi
po protokolárnom prevzatí dopracovania cyklotrasy zo strany objednávateľa.

5.

V ostatnom sa ustanovenia zmluvy primerane použijú aj na doplnený predmet zmluvy v
zmysle tohto dodatku.
II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5
rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.

2.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

3.

Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 05.08.2020

V Bratislave, dňa 05.08.2020

_____________________________
objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

_________________________________
zhotoviteľ
Alena Plunárová, konateľka, v. r.

