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D O D A T O K č. 02/2020
k Zmluve o dielo č. BTI_20190912 zo dňa 27.09.2019, uzatvorenej podľa § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
___________________________________________________________________________

Zmluvné strany:
1. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený:
Mgr. Peter Wolf – primátor mesta
IČO:
IČO: 00317209
DIČ:
20213392276
IBAN:
SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Kontakt: tel./e-mail: Ing. Milan Blaško, 0917 401 325
Právna forma:
mesto
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
BTI, s.r.o.
Sídlo:
Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
Zastúpený:
Tomáš Bohuš
IČO:
47 619 503
DIČ:
2024041558
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :
SK8409000000005122524841
Kontakt: tel./e-mail: +421948215460, tbohus@bticonstruct.sk
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č.
61755/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27. 9. 2019 Zmluvu o dielo č.
BTI_20190912 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je dielo:
„Úprava križovatky a úprava schodísk.“
2. Ku dňu 25. 04. 2020 zhotoviteľ zrealizoval časť predmetu diela v rozsahu:
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 2
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 3
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3. Cena zrealizovanej časti predmetu diela pozostáva z nasledovných položiek:
a) Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1: ...........3.602,89 Eur (bez DPH)
b) Obrancov Mieru – schodisko 2: ...........................2.815,31 Eur (bez DPH)
c) Obrancov Mieru – schodisko 3: ...........................4.222,68 Eur (bez DPH)
Cena zrealizovanej časti predmetu diela spolu: ......10.640,88 Eur (bez DPH)
Celková cena zrealizovanej časti predmetu diela predstavuje sumu: 10.640,88
Eur bez DPH z celkovej ceny diela 40.201,17 Eur bez DPH (48.241,40 Eur
s DPH).
4. Zvyšnú časť predmetu diela v rozsahu:
Stavba: Úprava križovatky na komunikácii ul. Jesenského – výjazd od
Základnej umeleckej školy v cene 29.560,29 Eur bez DPH zhotoviteľ
nezrealizoval v dohodnutom termíne z dôvodu nesúhlasného stanoviska
k projektovej dokumentácii zo strany Okresného dopravného inšpektorátu
a následnej nevyhnutnej úpravy projektovej dokumentácie, čo prispelo
k predĺženiu získania všetkých právoplatných súhlasných stanovísk dotknutých
orgánov. V zmysle Čl. 3 bod 3.2 Zmluvy o dielo, uvedený dôvod omeškania
s termínom realizácie diela je považovaný za okolnosť, ktorá vznikla na strane
objednávateľa a zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela.
5. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene termínu
ukončenia realizácie diela.

Čl. II.
Predmet dodatku
1. Pôvodný text Čl. 3. Čas a miesto plnenia bod 3.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza
novým textom:
„3.1 Miesto plnenia: Mesto Dubnica nad Váhom, ul. Jesenského a ul.
Obrancov mieru.
Začatie realizácie diela: do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska
zhotoviteľom.
Ukončenie realizácie diela: do 31. 12. 2020.
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác.“
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Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 02/2020 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 02/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa
osobitných predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 02/2020 je zrozumiteľným
a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Dubnici nad Váhom 25. 4. 2020

...........................................
Ing. Milan Blaško, na základe poverenia
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
Za objednávateľa

............................................
Tomáš Bohuš
Konateľ
Za zhotoviteľa

