
DODATOK C, 4 K ZMLUVE O DIELO
č. objed návatel'a : v1 0/2021 JČ,

Č. zhotoviteľa: oS 21o30696/sK
uzatvorenej podl'a $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (d'alej aj len ,,obchodný zákonník") v znení

neskorších predpisov, zákona č. 50/'ĺ976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej aj len
,,Stavebný zákon'') v znení neskorších predpisov, zákona NR sR č.25411998 Z' z. v o verejných prácach

platnom znenĺ a zákona NR sR č,. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov

(d'alejlen

Zmluvné stľany

1' objednávatel': Mesto Tuľzovka

. Sídlo:. lČo:

. DlČ:

. Telefón:
o Fax:
. E-mail:
. Web:
. Bankové spojenie:
. Číslo účtu:
. IBAN:
. Zastúpený:
. Kontaktné osoby:

- vo veciach technických
- telefón:

- e-mail:

(d'alej aj len: ,,objednávatel"')

2. Zhotovitel': Metrostav DS a.s.

. Sídlo:

. lČo:

. DlČ:

. Telefón:
r Fax:
. E-mail:
. Web:
o Bankové spojenie

. Číslo účtu:
o IBAN:
. Zastúpený:

Stred 178,023 54 Tuľzovka
003í433í
20205533í5
+421 41 420 93 11
+421 41 4352471
msu@turzovka.sk
http ://rvww.tu rzov ka. s k/
Prima banka Slovensko, ä. S., Zilina
02046í50í5/5600
sK58 5600 00000 0002 0461 50í5
JUDr. Ľubomír Golls, primátor mesta

lng. Ján červeník
+421 905 575 253
i an. cerven ik@tu rzovka. sk

Košická 17180149,821 08 BratisIava -
mestská čast'Ružinov
46 120 602
2023231892
+421 918 88í 683

. osoby poverené Zhotovitel'om:
(d'alej aj len: ,,Zhotovitel"')

peter.Íucek@metĺostavds. s k
ľľrvwmďrostavds.sk
UniGredit Bank Gzech Republic and
Slovakia, pobočka zahraničnej banky
112702800511111
sK3ĺ ĺííĺ 0000 001í 2702 8005

lng. Pavol Hrúzik, predseda
predstavenstva
lng. Lenka Sýkoľová, podpredseda
predstavenstva
Peter Fuček, riadlteľ oblasti SEVER
podľa Prílohy č,,ZoD-4 tejto zmluvy

(Zhotovitel'a objednávatel'd'alej spolu ako ,,Zmluvné strany" alebo samostatne ako ,,Zmluvná
strana")



b

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárflÚ tento dodatok vsúlade sustanoveniami čl' Xlll bod 2 Zmluvy
o dielo Č. objednávatel'a: v1ol2o21JČ a Č. zhotovitel'a: oS 2103o696/sK (d'alej aj len ,,ZoD"),
ktorú uzafuorili 23.08.2021 na základe výsledku procesu verejného obstarávania, ktoré
realizoval objednávatel', ako verejný obstarávateľ podl'a $ 7 ods. 1 písm. b) zákona NR sR č.
34312015 Z' z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (d'alej aj len ,,zvo"), pri zadávaní podlimitnq zákazky bez vyuŽitia
elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác podl'a s 112 a nasl. ZVo na
predmet zákazky ,,RekonŠtrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie
0.000-0.850 km" V rámci implementácie projektu s názvom ,,Zvýšenie miestnej mobiliý
vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka - ll. etapa".

2' Zmluvné strany vyhlasujú, Že údaje uvedené v úvodnej časti tohto dodatku sú pravdivé a
aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane kaŽdÚ
zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si
vedomé, Že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré mÔŽu druhej
Zmluvnej strane z neznalosti ýchto údajov vzniknúť.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vÔl'u
uzavrieť tento dodatok k ZoD v nasledovnom znení'

čÉnok l.
Predmet dodatku

1' Predmetom tohto dodatku sú zmeny a doplneniaZoD. ZoD sa týmto dodatkom mení a dopĺňa
nasledovne:
V Č!. xlllZoD sa dopĺňa bod í5., ktoý znie: )

,,V súlade s s 41 oďs' 4 zákona o verejnom obstarávanÍ, v prípade zmeny
subdodávatel'a počas truania tejto zmluvy medzi objednávatelbm a Zhotovitel'om, je
Zhotovitel' povinný najneskôr pät' pracovných dní pred dňom plánovanej zmeny
subdodávatel'a oznámit'objednávatelbvi túto plánovanú zmenu s predložením:
a) Výpisu z obchodného registra, resp. Živnostenského registra navrhovaného

subdodávatel'a;
b) UvedenÍm navrhovaného podielu plnenia subdodávatel'a vo vecnom a finančnom

vyjadrenÍ;
c) odôvodnenia navrhovanej zmeny.''

2. ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení'

čtánok tt.
Záverečné ustanovenia

1' Dodatok je platný dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinný dňom
nasledujúcim po dnijeho zverejnenĺa v súlade s platnou legislatívou'

2' Tento dodatok je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch, z ktoých objednávatel'
dostane štyri rovnopĺsy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

3' Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich vÔľa vyjadrená v tomto dodatku je slobodná a váŽna, tento
dodatok neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť
nie je inak obmedzená. Svoju vÔl'u byť viazané ýmto dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú
svojimi podpismi tohto dodatku.

V Bratislave , dňa '?9''.'9'''!+2?L V Tuzovke, dňa u .c" ŕLa

Hrúzik JUDr.
predstavensfua podpredsed

za

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, B21 0B Bratislava
lČo: as ĺzo 6o2, olČ: 2023231892

3,1

za Zhotoviteľa
predstavensfua

za
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