
Dodatok č. 2 

ku Zmluve o dielo č. Z201642279_Z zo dňa 29 11 2016, v znení Dodatku č 1 zo dňa 26 01 2017 

1 1  Objednávateľ 

Obchodné meno 
Zastúpený 
Sídlo. 
IČO. 
DIČ 
IČ DPH: 
Číslo účtu 
Tel 

1 2 Dodávateľ 

Obchodné meno 
Sídlo 
Zastúpený 
IČO 
DIČ· 
IČ DPH 
Číslo účtu 
Tel· 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
Ing Jaroslav Baška, predseda 
K dolneJ stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika 
36126624 
2021613275 
Nie Je platiteľom 
SK5181800000007000504489 
0326555864 

BANSKÉ PROJEKTY, s r o 
Milet1čova 23, 82109 Bratislava, Slovenská republika 
Ing Peter Čertík, konateľ 
31396828 
2020338001 
SK2020338001 
SK6256000000007810606006 
0905467870 

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č 1 ku Zmluve o dielo č Z201642279_Z zo dňa 29 11 2016, 
(ďaleJ v texte len 

11
zmluva" ), v znení Dodatku č 1 zo dňa 26 01 2017, v tomto znení 

Článok 1 

Predmet dodatku 

1 MaJetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom dotknutých predmetnou stavbou zabezpečuje 
obJednávateľ, ale z objektívnych dôvodov nebolo možné včas zabezpečiť všetky zmluvy, príp , 
súhlasy vlastníkov V tomto zmysle nastali viaceré komplikácie naJma pri zabezpečení 
zmluvného vzťahu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š p (zmena pož1adav1ek 
vlastníka ohľadom druhu zmluvného vzťahu, dodatočné zaradenie ochranneJ hrádze v k ú Tr 
Teplá do maJetku SVP, zdÍhavý schvaľovací proces na strane SVP} Ku dňu podpísania tohto 
dodatku nie Je doriešený právny vzťah k pozemkom dotknutých predmetnou stavbou vo 
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu Vyššie uvedené skutočnosti sú z časového 
hľadiska značne zdÍhavé a v konečnom dôsledku vplývaJÚ na vydanie právoplatného 
stavebného povolenia, ktoré Je súčasťou predmetu zmluvy, konkrétne 2 fázy PredÍženie 



lehoty podľa tohto dodatku bolo prerokované a odsúhlasené projektovou radou dňa 
18.04 2017, zriadenou na základe Smernice č 5/2014 o finančnom a personálnom nadení 
proJektov 

2 Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatneJ zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, 
ktoré verejný obstarávateľ nemohol pn vynaložení nálež1teJ starostlivosti predvídať 

3 s odkazom na body 1 a 2 tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v bode 2 4 
označenom ako Osobitné požiadavky na plnenie, sa vypúšťa text „Požadovaná lehota dodania 
druheJ fázy do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy" a nahrádza sa novým textom 
,,Požadovaná lehota dodania druheJ fázy do 10 07 2017" 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1 V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č Z201642279_Z zo dňa 29.11 2016, v znení 
Dodatku č 1 zo dňa 26 01 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 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing Jaroslav Baška 
predseda 

2 

V Trenčíne dňa 

Dodávateľ: 
BANSKÉ PROJEKTY, s r o. 

Ing Peter Čertí' 
konateľ 


