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uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 201700961 zo dňa17.l0.2017 (ďalej len pôvodná zmluva)
číslo u zhotovitel'a:
číslo u objednávatel'a:
na zhotovenie stavby "Úprava plochy na ul. Ďumbierskej 2(P34) a Ďumbierskej 2-4 (P21), Prešov"

l. Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefón:
e-mail:

1.2.

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DlČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón/mobil:
E-mail:
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MESTO PREŠOV
Hlavná 73, 080 O l Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO 327 646
2021225679
Ing. Magdaléna Artimová, vedúca OSR, MsÚ Prešov
Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odd. IČ,
MsÚ v Prešove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SK05 1111 00000066 1991 1008
UNCRSKBX
05113100205,
milena.kollarcikova@presov.sk

IQ Reality s.r.o.
Pod Švabľovkou 23, 083 O l Sabinov
Bc. Ľubomír Lánik
51 040859
21 20570729
nie platca DPH
Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
350311P
Československá obchodná banka, a.s.
4024909778
SK39 7500 0000 0040 2490 9778
CEKOSKBX
+421 918038 126
iqrealityiqreality1@gmail.com
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Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo
strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni
v realizácií diela v zmluvnom termíne. Touto skutočnosťou je dlhodobo nižšia vonkajšia teplota, než je
minimálna teplota odporúčaná pre technologické postupy prác uvedených v predmete zmluvy. Ak by sa
pokračovalo vo výstavbe pri týchto teplotách vzduchu, nie je možné zaručiť kvalitu prevedenia
stavebných prác.
Na základe uvedených skutočnosti sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k
pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopÍňa takto:

VI. Čas plnenia, lehota výstavby
6.1.

6.2.

6.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu
spolupôsobenia objednávateľa, plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom,
vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo realizovať
v termíne uvedenom v bode 6.2
Lehota výstavby:
Začiatok výstavby - dňom odovzdania staveniska 21.11.2017
Pôvodný termín ukončenia diela - do 19.02.2018.
Nový termín ukončenia diela - do 90 dni od písomného oznámenia začatia pokračovania
stavebných prác objednávateľom zhotoviteľovi
s prihliadnutím na poveternostné podmienky.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hod., písomne oboznámiť objednávateľa
o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predÍženia
zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku.

XV. Záverečné ustanovenia
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

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. l zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Okrem osôb uvedených v čl. l. sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných
strán a vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa všetci členovia štatutárneho
orgánu.
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.
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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 .. ::.8.::fiZ::.201R.

V Prešove , dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Andrea Túrcanov\ . ~:~ ,..~/J
primátorka mesta
~
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Bc. Ľubomír Lánik
konatel' spoločnosti

