
Dodatok č. 1 
ku Zmluve o die lo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, 

vpracovanie PO pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park číslo 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 

Ob jednávate ľ : 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

zastúpený : 

osoba oprávnená na rokova nie: 

Bankové spojen ie: 

Čís lo účtu: 

IBAN: 

I ČO : 

DIČ: 

(ďalej len „objednávate/'") 

a 

Zhotoviteľ : 

Obchodné meno: 

Síd lo: 

Právna fo rma: 

Osoby oprávnené na rokovan ie: 

Bankové spojen ie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

I ČO: 

D IČ: 

IČ DPH: 

Regist rácia: 

(ďa lej len „zhotovite ľ") 

Zmluvné strany : 

Trenčia nsky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér 

Št átna pok ladnica 

7000504489/8180 

SK5181800000007000504489 

36 126 624 

2021613275 

emPulse, s. r. o. 

Revo l učná 10, 010 01 Žil ina 

spo ločnosť s ručením obmedzeným 

Ing. M iloš Martinka, ko nate ľ 

Všeobecná úverová banka, a.s . 

2940515556/0200 

SK 49 0200 0000 0029 4051 5556 

44 763 247 

2022824287 

SK2022824287 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 

Sro, vložka č. 51278/L 

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej 

infraštrukt úry v TSK - Inžinierska či n n osť, vp racovanie PD pre územné rozhod nutie a zabezpeče nie 

majetkovoprávneho vyspor iadania pozemkov - časť 3: úsek Tre n čín - Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park č. 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 (ďa l ej v texte len „zmluva" ), v tomto znení: 



Článok 1 

Predmet dodatku 

1. Predmetný dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu potreby predÍženia lehoty pre úče ly 

vypracovania Hydra-technického posudku, prepočtu a s ním spojených dodatočných polohopisných 

a výškopisných geodetických prác prietokového profil u toku Teplička v dÍžke cca 5,2 km . Tento posudok 

nebol predmetom súťažných podkladov ani predprojektovej štúdie, ktorá bo la k d ispozícii v rámci 

obhliadky. Jeho vypracovanie je potrebné z dôvodu osadenia stavby cyklotrasy v časti prietokového 

profilu potoka za úče lom čo najvyššej miery segregá cie cyklist ickej dopravy od motorovej v danej 

oblasti. Posudok slúži ako nevyhnutný podklad pre vyjadren ie správcu toku. Jeho vypracova nie bolo 

schvá lené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy" konanej dňa 21.11.2016 zriadenej na základe 

Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov. 

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré 

verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predv ídať. 

3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : 

TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom : 

„ 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť návrh PO v jednom vyhotovení v tla čenej forme a 3x v digitálnej 

forme na CD, resp . DVD alebo inom pamäťovom médiu do sídla objednávateľa do piatich (S) mesiacov 

od úči nnosti tejto zmluvy." 

4. S odkazom na bod l. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : 

TERM ÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 

„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykona ť inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného 

rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majet kovoprávneho vysporiada nia dotknutých pozemkov najneskôr 

do deviatich (9) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy. " 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK -

Inžinie rska či nnosť, vpracovanie PO pre územné rozhodnutie a za bezpečen ie majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov - časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Vá hom, pr iemyselný park č. 2016/0535 

zo dňa 02.09.2016 - v platnosti bez zmien. 

2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia 

§ 47a Občianskeho zákonníka a ustanoven ia § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom príst upe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3 . Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámi li, tento uzatvorili 

slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vô le a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím 

vlastnoručným podpisom. 

V Trenčíne dňa .f./c!:„~(G' ~ .. v 5.1z . 'ZO·Ho 
V Z11ine dna „„„„ .. . „ 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ : 

emPulse, s.r.o., Žilina 

II /) 

Ing. ~ilos Martinka 

l k~teľ predseda 

3 



1 1 


