Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
č.11062021
uzatvorenej v súlade s §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby
(ďalej len „dodatok“)
medzi Zmluvnými stranami:
1.Objednávateľ:
Názov spoločnosti:
Adresa:
Registrácia:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpenie:

Domov pri kríži
Pri kríži 26,841 02 Bratislava
Zriaďovateľská listina,dňa 01.04.1991
ČSOB,a.s.
SK10 7500 0000 0000 2583 9793
00641405
SK2020919285
Mgr.Janka Dudoňová,riaditeľka

(ďalej len“objednávateľ“)

2.Zhotoviteľ:
Prevádzka:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Mobil:
E-mail:
Osoba oprávnená
konať vo veciach
technických:

Ing.arch.Magdaléna Hladká-H&H Architekt,
Miletičova 99/5,821 08 Bratislava
Miletičova č.1,82108 Bratislava
34558144
1024636074
Všeobecná úverová banka,a.s.
SK20 0200 0000 0038 4506 7753
+421 0904 344 086
hharchitekt@gmail.com
Ing.arch.Magdaléna Hladká
Ing.arch.Mikuláš Hladký

(ďalej len”zhotoviteľ”)
(ďalej aj ako “zmluvné strany”)

Čl.1
Úvodné ustanovenie
1.Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2021 Zmluvu o dielo-č.11062021, predmetom
ktorej je aj poskytnutie služby-vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu
potrebnom pre Ohlásenie stavebných prác-súvisiacich s odstránením havarijného
stavu zatečenej a následne zavlhnutej časti prístavby objektu Domova pri krížistavebných úprav a udržiavacích prác(ďalej len„zmluva o dielo“ alebo“zmluva“).V
zmysle zmluvy o dielo,článku IX Zmena a zrušenie zmluvy,sa zmluvné strany dohodli
na nasledovných zmenách zmluvy o dielo uvedených v tomto dodatku č.1.
Čl.2
Predmet dodatku
1.Počas realizácie diela došlo k zisteniu,že v zmysle zmluvy o dielo,článku I
Východiskové podklady
a údaje,plnenie bodu 1.4 e“Preverenie
priechodnosti a prípadného poškodenia vnútornej splaškovej
a
dažďovej kanalizácie”nie je t.č. ukončené,výsledok bude poskytnutý zhotoviteľovi
objednávateľom
Na žiadosť zhotoviteľa sa plnenie tohoto bodu
dopĺňa o preverenie priechodnosti a prípadného poškodenia aj vnútorných
vodovodných rozvodov.
Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene:
A/ článku I.Východiskové podklady a údaje,
bodu 1.4,ktorý sa mení nasledovne:
1.4 Východiskové podklady poskytnuté objednávateľom:
a)PD RP“Dostavba stravovacej prevádzky DOMOVA PRI KRÍŽI“,Dúbravkasprac.07/2008,
Ing.arch.M.Záhorský MaZa
Partners,s.r.o.,Mierova 167/B,BA a PD skutočného vyhotovenia
b)Geologický prieskum vrstiev podložia-použitý pri zakladaní objektu
c)Znalecký posudok č.13/2015,Stravovacie zariadenie Domov pri kríži BratislavaDúbravka
d)Preverenie bezporuchovosti zrealizovaného odvodnenia dažďovej vody zo
strechy do verejnej dažďovej kanalizácie/+vpuste,hydroizolačná vrstva,.../spôsobilou org./fi..
e)Preverenie priechodnosti a prípadného poškodenia vnútornej splaškovej
a dažďovej kanalizácie
a vnútorných vodovodných rozvodov.
e)Revízne správy o stave technologických zariadení a zariaďovacích predmetov
v riešených priestoroch.
f)Zabezpečenie dvoch kopaných sond v mieste prejavu vlhkosti na sokli-od
okapového chodníka do hĺbky po základovú škáru osadenia objektu-pre
zhotoviteľa,pre spracovanie navrhovanej PD.
B/ článku III.Termíny plnenia,
bodu 3.1,ktorý sa mení nasledovne:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje,že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
podľa Čl.II
nasledovne:
1.PD-bod 2.1:25 pracovných dní od podpisu ZOD

2.PD-bod 2.2a)-e):115 pracovných dní od podpisu ZOD
3.Dodanie vyjadrení na podanie Ohlásenia stavebných prác-stavebných úprav
a udržiavacích prác a jeho podanie na stavebný úrad-IČ,bod 2.3:15 prac.dní od
odovzdania PD
zhotoviteľovi
Termíny plnenia predmetu tejto zmluvy budú splnené riadnym postupným
odovzdaním častí predmetu zmluvy objednávateľovi v dohodnutých lehotách.
Splnenie predmetu tejto zmluvy bude odovzdaním všetkých jej častí.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čl.3
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v
platnosti
v pôvodnom znení.
Uplatňovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy.
Zmenami,ktoré sú predmetom Dodatku č.1,nedôjde k zmene ceny diela.
Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľú súčasť zmluvy o dielo.
Zmluva bude vyhotovená v štyroch rovnopisoch.Dve vyhotovenia pre
objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami,
jej účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave 03.09.2021

V Bratislave 03.09.2021

...........................................................
Mgr.Janka Dudoňová,riaditeľka

...........................................................
Ing.arch.Magdaléna Hladká,aut.arch.

