Centrálne číslo zmluvy 2285 /2019

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 1533/2019
na zhotovenie stavby Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) vykonávať technický dozor investora
d) kontrolovať zhotovenie Diela
v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIĆ
číslo telefónu
e-mail

: MESTO TRNAVA
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Miroslava Zrebná
: Ing. Miroslava Zrebná, Roman Stacho
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu1. písm. a + b tohto článku
: VÚB Trnava
:
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236110,
: miroslava.zrebna@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci

: littlefinger, s.r.o.
: Tomáš Malíček - konateľ

Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČO
číslo telefónu
E-mail

: Tatrabanka a.s.
:
: 44 768 575
: 2022866131
: 0903 183 736
: littlefinger@littlefinger.sk

: Tomáš Malíček
: Ing. Rudolf Malíček
: Ing. Rudolf Malíček

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)
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Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa
ZoD č. 1533/2019 zo dňa 03.07.2019 v súlade s Čl. 5 bod 5.2. a 5.6. nasledovne:
ČL. 2
V článku 5 ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo (vrátane vypratania staveniska) v termíne do
12.12.2019“
Odôvodnenie:
Z dôvodu, že pri prácach na objekte SO 08 sa vyskytli skryté a nepredvídané poruchy na dvojramennom
schodisku
- po rozobratí betónovej dlažby na schodiskových stupňoch a podestách – rozsiahlejšia degradácia
betónovej konštrukcie,
- po obnažení ukotvenia pôvodného zábradlia sa zistilo, že každý stĺpik osadený v kapse je úplne
koróziou rozpadnutý,
bolo potrebné spracovať nový návrh a postup sanačných prác zdegradovaných konštrukcií a spôsob
ukotvenia nového zábradlia v podeste.
Z dôvodu nevhodných klimatických a poveternostných podmienok nebolo možné realizovať pri dodržaní
technologických postupov práce súvisiace s nanášaním vonkajších sanačných omietok na zvislých
stenách ríms
Čl. 4;
1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú
ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ
a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta
Trnava.
5. Dodatok bol zverejnený dňa 27.11.2019.

V Trnave, dňa 25.11.2019

V Bratislave, dňa 25.11.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

...................................................
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.................................................
Tomáš Malíček, v.r.
konateľ

