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uzavretý podľa ustanovení § 536 a nás!. Obchodného zákonníka č. 513/199 l Z.z. v znení neskorších
predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202101058 zo dňa 26.11.2021 (ďalej len pôvodná zmluva)
číslo u objednávateľa:

číslo u zhotoviteľa:

na zhotovenie stavby „Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov"

I. Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma :

MESTO PREŠOV
Hlavná 73, 080 O I Prešov

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
Právnická osoba- samostatný územný samosprávny a správny celok SR
zriadený zákonom NR SR č.369/2001 Z.z o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
00 327 646
IČO:
2021225679
DIČ:
Osoba oprávnená konať vo veciach
zmluvných a technických:
Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením OÚR,AaV, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:
SKOS 1111 0000 0066 1991 l 008
SWIFT/BIC:
UNCRSKBX
051/3100205,
Telefón,:
e-mail:
milena.kollarcikova@presov.sk

1.2.

Zhotoviteľ:

SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ MESTA PREŠOV, s.r.o.

Pionierska 24, 080 05 Prešov
Sídlo:
Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti
Zastúpený:
31 719 473
IČO:
2020523890
DIČ:
SK2020523890
TČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, vložka č. 2738/P
Bankové spojenie:
VÚB Banka
Číslo účtu/IBAN:
SK70 0200 0000 0000 6820 9572
Telefón:
051/7733094, +421944458 786,
E-mail:
sekretariat@spravaciestpresov.sk
Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré
objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou
- Dodatkom č. l ku zmluve o dielo sa charakter pôvodnej zmluvy o dielo nemení.

~

Mesto Prešov

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby:
,,Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov"•

Vydanie:
Strana
2/3

Po odovzdaní staveniska bolo zistené, že blízko situovaná drevina - borovica má poškodený
koreňový systém vrátane znakov vandalizmu na kmeni stromu. Je vysoká pravdepodobnosť, že
stavebnými prácami v blízkosti takto narušenej (poškodenej) dreviny a vplyvom
poveternostných podmienok dôjde k jej vyvráteniu. Z uvedeného dôvodu je nutný výrub
predmetného stromu a zabezpečenie náhradnej výsadby v súlade s§ 22 ods.11 vyhlášky MŽP
SR č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení .
Na základe uvedených skutočnosti podľa Článku 16, bod. l 6.1 sa účastníci pôvodnej zmluvy
o dielo dohodli na Dodatku č. l k pôvodnej zmluve o dielo, ktorým sa pôvodná zmluva mení
a dopÍňa takto:

Článok 5
Cena a platobné podmienky
5. l.Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami - ocenený výkaz
výmer spracovaného objednávateľom, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Prílohou tohto
Dodatku č. 1 je nacenený rozpočet prác.
5.2.Pôvodná cena diela:
Cena diela bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH:
Celková cena diela s DPH:

6 141,61 EUR
20%
1 228,32 EUR
7 369,93 EUR

Navýšenie prác naviac bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a zdôvodnení
naviac cenovej ponuky zhotoviteľa:
985,18€
a) bez DPH
197,04 €
b) DPH 20 %
1 182,22 €
c) cena celkom s DPH
Nová cena diela:
a) bez DPH
b) DPH 20 %
c) cena celkom s DPH

7 126,79 €
1 425,36 €
8 552,15 €

~

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby:

Mesto Prešov

,,Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov"

Vydanie:
Strana
3/3

Článok 7
Lehota a čas plnenia zmluvy
7.1.

Nový termín ukončenia diela: do 30.11.2022
Pôvodný termín : do 20.12.2021

Článok 18
Záverečné ustanovenia
l 8.1.

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli
týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých
zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
Tento Dodatok č. l k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho
zverejnením v plnom rozsahu.
Tento Dodatok č. l k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v platnom znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom
právnom význame
V Prešove ' dňa

•

2 -02- 2022.

V Prešove ' dňa ···················
2 6 -01- 2022

Zhotovia

Objec

......................................ľe!
Ing. Andrea Turťanová
primátorka mesta

Ing. Martin Ko esár
konateľ spoločnosti
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