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uzavretej podľa § 536

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
neskorších predpisov

zákonníka v znení

Článok. I
Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
lBAN:
BIC:
(ďalej len .Objednávateľ"

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
v zastúpení: Ing. Andrea Turčanová - primátorka
00327646
2021225679
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK05 1111 0000 0066 19911008
UNCRSKBX
v príslušnom gramatickom

mesta

tvare)

a
2.

Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
zastúpená

Správa a údržba komunikácii mesta Prešov, s.r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
Ing. Jaroslav Greguš, PhD, konateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
email:

31 71 94 73
2020523890
SK2020523890
sekretariat@spravaciestpresov.sk

(ďalej len .Zhotovitel" v príslušnom gramatickom
(a spolu "Objednávatel'''
gramatickom tvare)

a .Zhotovitel"

uzatvárajú na základe
vzájomnej
Č. 202000945 (ďalej len "zmluva").

tvare)

ďalej v zmluve

dohody

tento

ako "zmluvné

Dodatok

Č.

strany" v príslušnom

1

k

Zmluve

o dielo

Článok II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa na základe nevyhnutnej potreby odovzdania, prevzatia a fakturácie
vykonaných prác na základe zmluvy s prihliadnutím na dostatok finančných prostriedkov
v rozpočte mesta Prešov v roku 2020 dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok Č. 1 (ďalej len
"dodatok") k zmluve, ktorým sa zmluva mení nasledovne:
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1.
V Článku X. ods. 10.1 prvá veta znie: "Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v posledný
kalendárny deň príslušného mesiaca (s výnimkou mesiaca december 2020, kedy odovzdá
najneskôr do 29.12.2020) v písomnej forme návrh súpisu vykonaných prác (bez zmien Diela
alebo jeho časti podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy) na odsúhlasenie Technickému dozoru
Objednávateľa, podpísaný stavbyvedúcim (ďalej len "Ocenený súpis prác")."
Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle,
vážne a že tento dodatok nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, obsah záväzkov podľa tohto dodatku je dostatočne určitý. Strany spoločne
vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho
tento dodatok vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé
a oprávnené tento dodatok uzavrieť.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, dva rovnopisy
obdrží objednávateľ a dva obdrží zhotoviteľ.
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