
Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 114/2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 953/2020/OM 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov  

Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo organizácie:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 
IČO:  37870475 
DIČ:  2021626332  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082    
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Radomír Hitrík, 051/70 81 353, radomir.hitrik@vucpo.sk 

a 

Zhotoviteľ 

Názov: Ateliér B.R.A.T., s.r.o. 
Sídlo: Hraničná 5, 058 01 Poprad 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Rzyman - konateľ 

Zapísaná v: Zapísaná v:       Obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 
  vložka č. 35308/P 

IČO: 51131188 
DIČ: 2120611911 
IČ DPH:  SK2120611911 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 
IBAN, SWIFT:  SK65 1100 0000 0029 4304 6652 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. arch. Branislav Rzyman, tel. 0908 311 312, rzyman@atelierbrat.sk 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. arch. Branislav Rzyman, tel. 0908 311 312, rzyman@atelierbrat.sk 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

Účelom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 953/2020/OM zo dňa 28.08.2020 (ďalej len „Dodatok“) 
je úprava názvu stavby a názvu projektu k Žiadosti o NFP, z dôvodu zániku pôvodnej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pod názvom Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa ku dňu 31.8.2020 a následne vzniku jej nástupníckej organizácie v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia PSK č. 82/2020. Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. 82/2020 zo dňa 24.08.2020, sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, 
Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s účinnosťou od 
01.09.2020.  



I.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvoreného v súlade s článkom 15 Záverečné ustanovenia, odsek
15.4 Zmluvy o dielo č. 953/2020/OM zo dňa 28.08.2020 ( ďalej len „Zmluva“), je dohoda
Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu :

1.1 Článok 3, ods. 3.1 sa mení  a znie nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

- Zhotoviteľa, že zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre územné konanie
(ďalej len „1. časť diela“) a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vo
vykonávacom (realizačnom) stupni (ďalej len „2. časť diela“) pre Objednávateľa podľa
podmienok a v rozsahu špecifikovanom v Článku 4, v bode 8.2, 8.3 Zmluvy, odovzdá
ho objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1 Zmluvy, zabezpečí
inžiniersku činnosť podľa bodu 8.6 Zmluvy a výkon odborného autorského dohľadu
projektanta podľa bodu 8.7 Zmluvy,

- Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa bodu 8.1 Zmluvy, dohodnuté dielo
prevezme v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2 a 6.3 Zmluvy, ďalej  dohodnutú odmenu podľa
bodu 6.4 Zmluvy za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta po vydaní
právoplatného stavebného povolenia a dohodnutú odmenu podľa bodu 6.5 Zmluvy za
riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta po vydaní
právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie vzdelávacej
infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko
Lomnička 150“.

1.2 Článok 4, ods. 4.1 sa mení  a znie nasledovne:

Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni
pre Objednávateľa k projektu s názvom: ,,Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej
škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko Lomnička 150“ (ďalej len
„stavba“).

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke
Objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu
porozumeli,  je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho  vlastnoručne podpísali.

4. Dodatok bol vyhotovený v  4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri vyhotovenia
obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.

V Prešove, dňa: 16.10.2020  V Poprade, dňa: 12.10.2020

----------- v.r. ------------     ----------- v.r. ------------
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  Ing. arch. Branislav Rzyman

za objednávateľa       za zhotoviteľa

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.10.2020
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.10.2020 


