
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

DODATOK Č. 1 

Článok L 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ: 

Mestský úrad Senec 
so sídlom: Mierové Nám.č.8. 90315 Senec 
IČO: 00305065 
DIČ:2020662237 
zast. Ing.KaroI Kvál- primátor 

/ďalej ako „objednávateľ"/ 

a 

2. Zhotoviteľ: 

lng. arch. Ladislav Prekop-NOVAARCH 
Autorizovaný architekt SKA, reg. č. 0782AA 
sídlo: Sklenárska 5, 811 02 Bratislava 
IČO: 11671688 
DIČ:1025200242 
IČDPH:SK 1025200242 
zap. v ŽR Obvodného úradu v Bratislave, 
Číslo ŽR 101-22632 

/ďalej ako „zhotoviteľ'7 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na činnosti tvoriace predmet DODATKU Č.l 
Zmluvy o dielo zo dňa 30.07.2009, čo dokladuje objednávateľovi fotokópiou odbornej 
spôsobilosti, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu č.l tejto zmluvy. 

Článok U. 
Podklady pre Dodatok č. 1 

Na základe zmeny plošného rozsahu a zmenených požiadaviek objednávateľa MslJ Senec, 
bol dohodnutý Dodatok č.l k Zmluve o dielo,ktorá vznikla v roku 2009.MsU Senec získal do 
vlastníctva pozemky exist.parku pred poliklinikou a z uvedeného dôvodu bola požiadavka na 
upravené riešenie a rozšírenie rozsahu projektu pre „Revitalizáciu námestia 1. mája-etapa II." 

1. Podkladom pre uzavretie DODATKU Č.l je : 
- Polohopisné a výškopisné zameranie parku na Nám. 1.Mája v Senci z 03/2012 
- Vydané stavebné povolenie na Revitalizáciu námestia 1. Mája - etapa II. 

Názov stavby : Revitalizácia námestia 1 .Mája - etapa II. 
Miesto stavby: parc.č.807/1,807/2.807/3,810,808,809>26/l,926/24,981/3 k . ú. Senec 



Článok III. 
Predmet Dodatku č.l 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a dodá projekt pre realizáciu stavby: 

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA l.MÁJA-ETAPA II. 

2. Predmetom Dodatku č.l je: 

a) Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu - v 14-tich vyhotoveniach (d'alej ako „Projekt 
pre realizáciu stavby") 

b) Zhotoviteľ zhotoví projekt podľa Dodatku č.l vo vlastnom mene a na plnú vlastnú 
zodpovednosť. 

Článok IV. 
Termín dodania predmetu Dodatku č.l 

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 26.apríla 2012. 

Článok V. 
Spôsob a rozsah odovzdania predmetu Dodatku č.l 

1. Projektová dokumentácia bude vypracovaná za dohodnutú cenu a vyhotovená v počte 
dohodnutom v tomto Dodatku č.l. 

2. Kompletný Projekt pre realizáciu stavby, bude odovzdaný objednávateľovi na adrese 
sídla objednávateľa: 
Mierové Námestie č.8, 90315 Senec 

Článok VI. 

Cena predmetu plnenia, platobné podmienky 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na čiastku: 

16.500.-í , slovom : Šesťnäsťtisícpäťsto .- ť bez DPH 

Platobné podmienky: 
a) do 10 dní odo dňa odovzdania projektu pre realizáciu stavby bude zhotoviteľom 
fakturovaná objednávateľovi čiastka : 16.500.-6 

L 

2. 



3 V cene ie zahrnutý počet vyhotovení projektovej dokumentácie podľa dohody obsiahnutej v tomto 
Dodatku č.l. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať oproú samostatnej 
objednávke objednávateľa za trhovú cenu reprografických prác. 

4 Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví daňový 
' doklad (faktúru) s náležitosťami podľa zákona o DPH platného v čase uskutočnenia zdanitelneho 

plnenia Objednávateľ uhradí zholoviteľovi odmenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet 
č. ú. 0011570404/0900 v SLSP, a.s. podľa fakturovanej ceny. Odmena sa považuje za uhradenú 
dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 

Článok V l ľ 
Ostatné ujednania 

1. Tento Dodatok č.l k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jeho podpísania zmluvnými stranami. 

2. Nedeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku č.l je kópia o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa. 

3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní 
obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

4 Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 súhlasili, že je im jeho obsah zrozumiteľný a jasný, a 
nekonali v núdzi za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

ňa • 05 03 2012 V Bratislave dňa : 05.03.2012 

"_ C\ 
„podpísané" „podpísané^1 


