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Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 03/2016 zo dňa 7.11.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 8.11.2016

  

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:

Názov: Poliklinika Karlova Ves 
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630

 (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TEXO PARTNER a.s.
Sídlo: Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Dagmar Ježek, technická riaditeľka
IČO: 35 814 730
DIČ: 2020259769
IČ DPH: SK 2020259769
Bank. spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 402028073/7500
IBAN: SK44 7500 0000 0004 0202 8073
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 4736/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako 
„zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 03/2016 zo dňa 7.11.2016 v znení dodatku č. 
1 zo dňa 8.11.2016 (ďalej len „dodatok č. 2“) 

PREAMBULA DODATKU Č. 2

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 7.11.2016 zmluvu o dielo č. 03/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
8.11.2016 predmetom ktorej je vykonanie diela „REKONŠTRUKCIA TERASY“, Poliklinika 
Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len „zmluva 
o dielo“).

2. V bode III.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných 
nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 3 mesiacov odo dňa 
zahájenia stavebných prác. Práce na diele boli zahájené dňa 15.3.2017 a v súlade s citovaným 
ustanovením zmluvy malo byť dielo dokončené do 15.6.2017 .
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3. Podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez 
zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných 
mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je 
zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo 
zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní 
diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie 
diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.

4. Jedným z podkladov odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi, na základe ktorých malo byť dielo 
vykonávané, bola projektová dokumentácia REKONŠTRUKCIA TERASY, POLKLINIKA 
KARLOVA VES, projekt pre ohlásenie stavebných úprav (ďalej len „PD“), vypracovanej 
generálnym projektantom ANDREA KLIMKO architecture s.r.o., zodpovedný projektant a autor PD 
Ing. arch. Andrea Klimko, dátum vypracovania dokumentácie 07/2015.

5. Dňa 5.4.2017 zaslal zhotoviteľ list objednávateľovi, v ktorom mu oznámil nesúlad PD stavby so 
skutočnosťou na stavbe a nutnosťou prepracovať PD spádovania a hrúbky poteru terasy, nakoľko 
objem vybúraných hmôt je podstatne vyšší, ako uvažoval projekt a toto vybúrané množstvo je treba 
nahradiť väčšími hrúbkami poteru. Z tohoto dôvodu nemohol zhotoviteľ na objekte "C" pokračovať 
vo výkone prác a preto práce na tejto časti terasy 5.4.2017 prerušil. Dňa 11.5.2017 obdržal zhotoviteľ 
prepracovanú PD a pokračoval v prácach na časti "C". Z uvedeného dôvodu boli práce na diele 
prerušené 36 kalendárnych dní.

6. Dňa 9.5.2017 ukončil zhotoviteľ búracie práce aj na objektoch "A" a "B" a z rovnakého dôvodu, ako 
je uvedené v bode 5. preambuly a prerušil práce na týchto dvoch objektoch. Dňa 22.5.2017 bola 
doručená zhotoviteľovi opravená PD a mohol pokračovať vo vykonávaní diela. Na objektoch "A" a 
"B" boli práce prerušené v dĺžke 13 kalendárnych dní. Vzhľadom na skutočnosť, že v týždni pred 
22.5.2017 si už mohol zhotoviteľ pripravovať tieto časti terasy k betonáži (príprava debnenie, 
výstužných sietí a pod.), skutočné prerušenie vykonávania diela bolo len 6 kalendárnych dní.

7. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v súlade s ustanovením § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka 
zhotoviteľ oprávnene prerušil vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu do výmeny nevhodnej PD 
v celkovom trvaní 42 dní. O uvedenú dobu sa v zmysle § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka 
predlžuje lehota na dokončenie diela, pričom zmluvné strany sa vzájomne zhodli na záujme pojať 
uvedenú skutočnosť do tohto dodatku č. 2. 
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ČLÁNOK 1
PREDMET DODATKU Č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. bod 3 zmluvy o dielo sa v pôvodnom znení vypúšťa 
a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
„III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi najneskôr do 27.7.2017. Ak zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým 
termínom, dohodli sa obe strany, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, 
akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.“

2. Z dôvodu zmeny termínu dokončenia diela sa zmluvné strany zároveň dohodli na novom znení 
dodatku č. 2 k zmluve o dielo – podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2. 

ČLÁNOK 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 týmto dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú 
v platnosti bezo zmeny. 

2. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku č. 2 a že nebol 
uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. Strany zároveň vyhlasujú, že si 
tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho tento 
dodatok č. 2 vlastnoručne podpisujú. 

3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.

4. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po jeho zverejnení  podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v  znení neskorších predpisov. 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V  ..............................., dňa............... V ................................., dňa ....................

       ................................................................ .................................................................

Ing. Galina Lopatová       Ing. Stanislav Petrovský
                    riaditeľka                     predseda predstavenstva
        Poliklinika Karlova Ves                                                          TEXO PARTNER a.s.




