Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 4142/2011/KP/1
zo dňa 16.06.2011
na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :
: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo
: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO
: 37 808 427
DIČ
: 202 162 6695
Zastúpený
: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie
: DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach
: Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach : Ing. Anton Ďurnek
Telefón
: 041/ 5032 700, 5032 354
Fax
: 041/ 5032 702, 5032 431
ďalej v texte zmluvy objednávateľ vystupuje len ako „objednávateľ“,
1.2 Zhotoviteľ :
: Ing.arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA-URBANIZMUS
Sídlo
: Aleja Slobody 2245/7
IČO
: 10851291
DIČ
: 1020461783
IČ DPH
: SK1020461783
Zastúpený:
: Ing.arch. Ján Kubina
Bankové spojenie
: VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu
: 297345332/0200
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach
: Ing.arch. Ján Kubina
- realizačných veciach : Ing. Ľubomír Mateček, tel:0905 750 384
Telefón
: 043/586 41 20
Zapísaný v registri
: ŽR Obvodného úradu Dolný Kubín pod č.ŽR: 503-1632
ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“,
ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ len ako „zmluvné strany“.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.Zmluvné strany tohto dodatku dňa 16.06. 2011 uzatvorili zmluvu o dielo č. 4142/2011/KP/1
na dodávku projektovej dokumentácie v rámci projektu „Budovanie cyklotrás na území Žilinského
samosprávneho kraja“ (ďalej len „zmluva“).
Čl. II
Predmet dodatku
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1. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení ustanovenie Čl. X ods. 1 zmluvy - termín dodania
kompletného diela - Projektovej dokumentácie pre projekt „Budovanie cyklotrás na území Žilinského
samosprávneho kraja“ z pôvodného termínu 31.10. 2011 na nový termín: 30. novembra 2011. Dôvodom
posunu termínu o jeden kalendárny mesiac je posun termínu pripomienkového konania
novonavrhovaných cyklotrás.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1.Pri plnení tohto dodatku zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jeho ustanoveniami a
zmluvou. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2.Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tohto dodatku sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
3.Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto dodatku zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp.
účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia
neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
4.V prípade, kedy tento dodatok zmluvy alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane,
doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju
adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát
o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného
doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
5.Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok zmluvy uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak
prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť
tohto dodatku zmluvy. Dodatok zmluvy si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6.Tento dodatok zmluvy je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie dodatku zmluvy. Tento dodatok zmluvy je platný dňom podpisu oboch
zmluvných strán a účinný dňom jeho zverejnenia na www.regionzilina.sk.
V Žiline dňa 27. októbra 2011
Za zhotoviteľa:

........................................
Ing. arch. Ján Kubina

Za objednávateľa:

...........................................
Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja
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