Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 5/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM
na aktualizáciu projektovej dokumentácie v realizačnom stupni a vykonanie činnosti odborného
autorského dohľadu projektanta
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")
(ďalej len „Dodatok“)
Článok 1
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ
Názov:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:
PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
IČO:
37 870 475
DIČ:
2021626332
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN - príjmový: SK94 8180 0000 0070 0051 9138
Číslo účtu IBAN - výdavkový: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK,
b) technických: Ing. Tomáš Marcin, 051/7081 327, tomas.marcin@vucpo.sk,
(ďalej len “Objednávateľ”)
a

1.2

Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:

Slovak Medical Company, a. s.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka
č. 10267/P
IČO:
36 486 264
DIČ:
2021813244
IČ DPH:
SK2021813244
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
IBAN, SWIFT:
SK93 1111 0000 0013 6095 8006
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. arch. Jozef Kužma,
b) technických: Ing. arch. Jozef Kužma.
(ďalej len „Zhotoviteľ”)
Článok 2
Preambula

2.1

Tento Dodatok, ktorý mení Zmluvu o dielo č. 1072/2020/OM zo dňa 26.11.2020, uzatvára
Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade s bodom 14.4 Zmluvy o dielo. Tento Dodatok je dohodou
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o časovom plnení Zmluvy. Z dôvodu epidemiologickej

situácie zapríčinenej ochorením COVID-19 nastali neprimerane dlhé lehoty vypracovania
jednotlivých častí PD, nakoľko jednotlivým zamestnancom Zhotoviteľa bola nariadená
karanténa, počas ktorej si nemohli plniť svoje pracovné povinnosti, v dôsledku čoho sa predlžil
termín odovzdania celého Diela.
Článok 3
Predmet Dodatku
3.1

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Článok 5 bod 5.1 v Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM,
z pôvodného znenia:
„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do
dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“
na znenie:
„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je do 31.1.2021. Táto Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú – odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do dňa vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.“
Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi
podpismi potvrdzujú.

4.2

Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené sa
riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

4.3

Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku
ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné
strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

4.4

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.5

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

4.6

Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 21.12.2020

V Prešove, dňa 18.12.2020

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

v. r.
....................................................
Ing. arch. Jozef Kužma
predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.1.2021
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.1.2021
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