
Dodatok č . l 

k Zmluve o dielo na zákazku: 

Na bicykli po sto pách histórie - cyklotrasa úseku Nemšová - Trenčín - vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť 

uzatvorená poctra § 269 ods. 2 zákona č . 5 13/1991 Zb. Obchodn)' zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .. zm I uva„) 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Síd lo: 
Zastúpený: 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spoj enie: 
IBA 
I ČO: 
D I Č: 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
S ídlo : 
Právna forma: 
Osoba oprávnená na rokovan ie: 
Bankové spojenie: 
IBAN : 
I ČO: 
D IČ : 
I Č DPI 1: 
Registrác ia: 

medzi zmlu vnými stranam i: 

Trenčiansky samos právny kraj 
K do lnej stanici 7282/20A, 91 1 O 1 Tre nč ín 

In g . .J aros lav Baška , predseda 
M gr. Rasti s lav l lauk, projektový manažé r 
Štátna pokl adnica 
SK5 I 8180 0000 0070 0050 4489 
36 126 624 
202 16 13275 

ARGUS - OS, s.r.o. 
Puškinova 2646/23, 91 1 O 1 Trenč ín 

spo l oč nosť s ručením obmedzeným 
1 ng. Igor Ševč ík, konateľ spo loč nosti 
V ÚB Tre nč ín 
SK 14 0200 0000 0025 0099 4 151 
44 343 3 11 
202267441 2 
SK20226744 l 2 
Obchod ný register Okresného súdu Trenč ín . oddiel: sro. 
vložka č í s lo : 20625/ R 

Zm 1 uv né strany sa dohod 1 i na nasledovn om dodatku k zrn 1 uve: 

Článok 1 

1.1 V Č lán k u 6. bod 6.2 zmlu vy sa vypú šťa nas leduj úca veta: 

.. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platca DPH a stane sa počas rea li zác ie tejto zmluvy platcom 

DPH, ce lkovú fa kturác iu bude povin ný upraviť tak. aby bo la v súl ade s vysúľaženou cenou t.j . 

zníži ť zákl ad dane tak. aby hodnota spo lu s DPH zodpoveda la cene. ktorá sa vysúťaži l a .·· 

1.2 Č lánok 6. bod 6.5. dru há veta zmluvy sa mení a dopÍľía nas lcdovn)1m znením: 
.. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne údaj e. obj ednávate ľ je oprávnen)1 takúto faktúru v rátiť 

zhotov ite ľov i spo lu s označen ím nedostatkov. pre ktoré bola vrátená.„ 



1.3 Č l án ok 9. bod 9.4 zmluvy sa men í a dop Íiía nasledovným znením: 
.. Zmlu vné strany sa zárovel'í dohodl i. že od mena zh otov i te ľa v zmys le bodu 9.2 tohto č lánku 

je za hrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v č lánku 6 tejto zmluvy:· 

1.4 Článok 11 , bod 11.1 zm lu vy sa mení a dopÍ1'ía nasledovn)1 111 znen ím: 
.. Zhotov ite ľ sa zaväzuj e v lehote štrnástich dní odo dl'ía nadobudnutia účin nos ti tej to zmluvy 
doporučene doručiť do sídla objedn ávateľa osvedčenú fotokópi u poistnej zmlu vy . ktorú 
zhotov iteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri v)'kone profesie 

autori zovaného stavebného in žiniera pri plnení predmetu tej to zmluvy ( ďa l ej len .. poistná 
zmluva„) na poistnú sumu mini má lne vo výške ce lkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH:· 

Článok 2 

1. Ostatné us tanovenia Zmluvy. ktoré nie sú týmto Dodatkom dotkn uté. sa nemenia a zostávajú 
naďa lej v platnosti a ú č inn osti. 

Článok 3 

1. Dodatok nadobúda platnosť d11om jeho podpísa nia oprávnenými zástupcam i zmluvných strán 

a úč innosť v nas ledujúci de1'í po j eho zverejnení pod ľa platnej právnej úpravy od 1.1.201 1 

v Slovenskej republike. Zm luvné strany berú na vedomie. že ak by nedošlo k zverejnen iu 
tohto Dodatku v lehote do troch mes iacov od jeho uzavretia. platí. že k uzavretiu Dodatku 
nedoš lo zo zákona. 

2 . Dodatok je vyhotoven)1 v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva 
Zhotov ite ľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tex t tohto Dodatku riadne a dôsledne prečíta li , jeho obsahu 

a právnym úči nkom z neho vyplývaj úc im porozume li, ich zm luvné prej avy sú dostatočne 

jasné. mč ité a zrozumiteľné, podpi sujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na 
znak súhlasu ho podpísa li. 

V Trenčíne d1'ía 
- 7 JOL 2016 

7 Ob. d . 1· , Sl La je nava\e a: . _.;v 
~· A-

.. .. v. ......... ... ..... . ·'\ ..... . . 

Ing. Ja.-oslav Baška 
predseda TSK 

Za Zhotov iteľa : 

··· ··························· ·/ 

Ing. lgo.- Ševčík 
ARGUS-OS, s.r.o. 


