Z 2021 - 173

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. 232/2017
uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 2“)
1. Objednávateľ:

mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Sídlo:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO:
00 603 317
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Zastúpený:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Zhotoviteľ:

AP-Projekt spol. s r.o.
Sídlo:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO:
44 223 960
DIČ:
2022636110
IČ DPH:
SK2022636110
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK41 1100 0000 0026 2020 6252
Zastúpený:
Ing. Pavel Achberger, konateľ

(ďalej len “zhotoviteľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)
I.
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzavreli dňa 30.08.2017 zmluvu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.05.2018, na
základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať dielo s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt –
parkoviská ISTROCHEM“ a to po častiach v termínoch a za dohodnutú cenu tak ako je
uvedené v čl. III. bod 1 v spojení s čl. IV. body 1 a 2 zmluvy.
Čl. II.
Predmet dodatku
1. Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 05.06.2020 bola objednávateľovi doručená petícia
obyvateľov lokality, kde má byť dielo zrealizované, predmetom ktorej bol nesúhlas
obyvateľov s navrhovaným povrchovým materiálom plánovaného parkoviska a riešením
sadových úprav, je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek
zriaďovateľa petície a obyvateľov blízkeho bytového domu.
2. Úprava realizačnej projektovej dokumentácie so zapracovanými
vyplývajúcimi z petície občanov danej lokality obsahuje/bude obsahovať:

požiadavkami

a) doplnenie troch ostrovčekov zo stromami v ploche parkoviska na strane orientovanej
k bytovému domu
b) výmenu povrchu cementobetónového krytu za recyklované vodopriepustné moduly v
časti parkoviska - na strane orientovanej k bytovému domu
c) zmenu výsadby priľahlej zelene – alej stromov, trávobylinný trávnik, 3 stromy na
parkovisku
; pričom uvedené zmeny majú vplyv na zmenu ceny diela ako aj na zmenu termínu
odovzdania PD.
3. Termín dodania PD – do 15 dní od účinnosti tohto Dodatku č. 2.
4. Cena diela bude 2 000,00 eur bez DPH, pričom zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať
vrátane príslušnej DPH.
5. Objednávateľ zaplatí za riadne a včas odovzdanú a objednávateľom prevzatú upravenú
realizačnú projektovú dokumentáciu dohodnutú cenu v sume 2 000,00 € (slovom: dvetisíc
Eur) bez DPH, t.j. 2 400,00 € (slovom: dvetisícštyristo Eur) vrátane príslušnej DPH; pričom
nárok zhotoviteľa, na zaplatenie tejto časti ceny, nárok na fakturáciu, vzniká až po riadnom,
včasnom, bez vád a nedorobkov protokolárnom prevzatí realizačnej projektovej
dokumentácie zo strany objednávateľa.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží
objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodne vôli ho podpisujú
V Bratislave, dňa 14.07.2021

V Bratislave, dňa 14.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

....................................................
Ing. Pavel Achberger, konateľ, v. r.

