
Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo na zákazku · Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, 

vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín číslo 2016/0542 zo dňa 02 09.2016 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017 (ďalej v texte aj len ako „dodatok"). 

Zmluvné strany : 

Objednávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
zastúpený: 
osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

Zhotoviteľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 

(ďalej len „objednávateľ") 

a 

emPulse, s. r. o. 
Revolučná 10, 010 01 Žilina 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Ing. Miloš Martinka, konateľ 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK49 0200 0000 0029 4051 5556 
44763247 
2022824287 
SK2022824287 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 
Sro, vložka č. 51278/L 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany") 

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín číslo 
2016/0542 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva" ) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017, 
v tomto znení: 

Článok 1 
Predmet dodatku 

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie

územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad, sú aj súhlasy vlastníkov pozemkov



dotknutých pripravovanou stavbou cyklotrasy, resp zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým 
pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženeJ obJednávateľov1 zhotoviteľom 
dňa 12 06.2017 vyplýva, že nie je reálne zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie a ani 
maJetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v zmluvne dohodnutom termíne do 15.06.2017 a to 
vzhľadom na opakované pripom1enkovan1e návrhov zmlúv vlastníkmi pozemkov, resp. 
dlhotrvaJúce zabezpečenie požadovaných vyjadrení vlastníkov tak, ako Je uvedené v predloženeJ 
aktuálnej informácii zhotoviteľa. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu 
ovplyvniť ani Jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy" zriadená na 
základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 
12.06.2017 predÍženie lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností,
ktoré objednávateľ ako vereJný obstarávateľ nemohol pn vynaložení náležitej starostlivosti
predvídať

3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6
označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým
textom:
„6.5. Zhotoviteľ Je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.J. zabezpečiť vydanie právoplatného
územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých
pozemkov najneskôr do 15.09.2017."

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku · Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry
v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie
maJetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
číslo 2016/0542 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017 v platnosti bez zmien.

2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom Jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasleduJúc1m po dni jeho zvereJnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § Sa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

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

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili
slobodne a vážne, že sa zhoduJe s ich preJavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú
svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 

Objednávateľ: 

Ing. Jaroslav aška 
predseda 

2 

V Trenčíne dňa . .f.!� .. � .... �.C.:11-

Zhotoviteľ: 
emPulse, �.r.o.�a 

' '
Ing. 


