Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 165/2020

DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č.874/2020/OM
na vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015
Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")
A ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE inžinierskej činnosti v rozsahu
pre získanie územného rozhodnutia uzavretá podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka
(ďalej len "zmluva")

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
ďalej označený aj ako "Objednávateľ"
1.2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Registrácia:
Bankové spojenie:
IBAN:
ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Nám. Sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad
50759612
SK2120467019 (platca DPH)
Ing. Ivan Bagin, konateľ
Ing. Cyprián Gura, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
č. 37093/P
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Poprad
SK21 0900 0000 0051 2724 7062

II.
PREDMET PLNENIA
2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo
a licenčnú zmluvu číslo 874/2020/OM zo dňa 29.09.2020v súlade s článkom 13.4. zmluvy o dielo.
Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy.
Z dôvodu epidemiologickej situácie zapríčinenou ochorením COVID 19 nastali neprimerane dlhé
lehoty na vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré spôsobili prieťahy pri tvorbe projektovej
dokumentácie ako aj pri komunikácií s dotknutými úradmi.
2.2. Bod 4.1. č. IV Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorý znie. „Termín plnenia predmetu zmluvy
podľa čl. III. je do 60 pracovnýchdní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy“ sa mení nasledovne:
Dodanie časti diela podľa bodu 3.3.1. čl. III je do 90 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
Zmluvy. Dodanie časti diela podľa bodu 3.3.2. čl. III je do 60 pracovných dní od odovzdania
projektovej dokumentácie pre územné konanie.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým
obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
3.2.Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluveneupravené sa
riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
3.3.Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto dodatku č. 1 k Zmluve
o dielo a licenčnej zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné
strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
3.4.Tento dodatok č.1k Zmluve o dielo a licenčnej zmluveje vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z
ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3.5.Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.
3.6.Zmluvné strany si dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu
porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Prešove, dňa: 23.12.2020

V Poprade, dňa: 28.12.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.
.................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

v. r.
..............................................
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Cyprián Gura, konateľ

v. r.
................................................
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Ivan Bagin, konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 31.12.2020
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2021

