DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 691/2014/OVS
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
( ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
1. Zriaďovateľ
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu:

: Žilinský samosprávny kraj
: Komenského 48, 011 09 Žilina
: 37 808 427
: 202 162 6695
: Ing. Juraj Blanár, predseda
: Štátna pokladnica
7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach
: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál, Ing. Martin Káčer,
Ing. Zuzana Franková
Telefón
: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax
: 041/ 5032 702, 5032 431
Email
: jan.jarosik@zilinskazupa.sk

2. Správca
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
: ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
: 36145262
: 2021433612
: Peter Huba, riaditeľ
: Štátna pokladnica
: 7000480026/8180
IBAN SK798180 0000 007000480026
Telefón
: 0915 640 807
Email
: orknizdk@vuczilina.sk
( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len
ako „správca“)
:

Zhotoviteľ
Sídlo
:
IČO
:
IČ DPH
:
Zastúpený
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu
:
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach:
-realizačných veciach:

INTERSTAV Žilina, s.r.o.
Tolstého 5, 010 01 Žilina
31595367
SK2020445900
Miroslav Kianička, konateľ
VÚB, a. s.
3028241432/0200
Miroslav Kianička, konateľ
Miroslav Kianička, Ing. Tibor Latko
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Telefón
Email
Zapísaný v registri

: 0903 532 208
: lubo.kianicka@gmail.com
: Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro.,
vložka č. 1511/L.
Čl. II.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2014 Zmluvu o dielo (ďalej len “Zmluva“), v ktorej sa
zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „Letná čitáreň
– Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (ďalej len „Dielo“) a to v lehote
do 31. 10. 2014.
Pri vykonávaní diela sa objavili skutočnosti, nezávislé od vôle zhotoviteľa, ktoré mu bránili
pokračovať v realizácii predmetu zmluvy a to konkrétne nesúhlas majoritného spoluvlastníka
pozemku susediaceho so stavbou letnej čitárne s navrhovaným spôsobom výstavby a so
spôsobom využitia pozemku. O týchto skutočnostiach – fyzickom bránení, ako aj právnom
bránení pokračovania v stavebných prácach podľa Zmluvy o dielo (návrh na predbežné
opatrenie – zákaz vstupu na pozemok) zhotoviteľ v súlade s čl. III. bod 3.6. Zmluvy o dielo
informoval objednávateľa a na dobu dosiahnutia dohody o zmene diela zhotoviteľ práce
v súlade s § 552 Obchodného zákonníka prerušil.
Predmetom tohto dodatku je dosiahnutie dohody o zmene diela, ktorá vychádza z dohody, ktorá
bola dosiahnutá s majoritným spoluvlastníkom pozemku susediaceho so stavbou letnej čitárne.
Lehota výstavby sa predlžuje o dni, počas ktorých bolo vykonávanie diela z vyššie uvedených
dôvodov prerušené.

Čl. III.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Čl. II Predmet zmluvy sa ods. 2.1 dopĺňa o podbod 2.1.1 v nasledovnom znení:
2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa zmeny a zámeny stavebných prác
oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah zmien a zámen stavebných
prác je uvedený v rozpočte – prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1.
Zmenami a zámenami stavebných práce nedochádza k navýšeniu ceny diela.
Rozsah prác sa upravuje podľa dohody s majoritným spoluvlastníkom susedného
pozemku. Prístup stavebnej mechanizácie je možný len cez susedný pozemok. Nakoľko
spoluvlastník nesúhlasí s trvalým používaním pozemku ako komunikácie na vjazd
motorového vozidla vo vlastníctve Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, budú z realizácie vypustené časti, ktoré súvisia s pravidelným používaním
prístupu komunikácie.
2. Čl. III. Miesto a termíny realizácie Diela, bod 3.2 sa mení časť ukončenie prác
nasledovne:
Ukončenie prác: do 31.12.2014
Dôvodom na predĺženie termínu Zmluvy sú zmeny a zámeny v rozsahu stavebných práce,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
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3.Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní
na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, 4 vyhotovenia určené
pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán.
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej
stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 22.10.2014

V Žiline dňa 22.10.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

..........................................
Miroslav Kianička, v. r., konateľ

..................................................
Ing. Juraj Blanár, v. r., predseda

Za správcu:

..................................................
Peter Huba, v. r., riaditeľ
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