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DODATOK č.1  KU ZMLUVE O DIELO  

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) 
stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu: 

 
„Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. Francisciho Rimavského pre 

potreby Knižnice Jána Henkela v Levoči – PD“ 
uzatvorenej 30.06.2021 

uzavretej v zmysle  podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

 
(ďalej len „Dodatok k zmluve“) 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1.   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 rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková,                                           
MBA, email: Lydia.Budzinakova@vucpo.sk, tel: 051/7081 301 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Barnáš, email: 
František.Barnas@vucpo.sk, tel: 051/7081 310 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 a 
 
1.2. Zhotoviteľ:                    
Názov:    AIP projekt, s.r.o. 
Sídlo:                             Letná 10, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán:     Ing. Ján Sova 
Zapísaná v:   Okr. Súde Košice I, odd. Sro. Vl.č.39031/V 
IČO:                                      50 172 441 
DIČ:                                     2120262056 
IČ DPH:                               SK2023067795  
Bankové spojenie:           SLSP, a.s. 
IBAN, SWIFT:                           SK35 0900 0000 0051 0801 2874 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Sova – konateľ,  
0902 289 298, sova@aipweb.sk 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  
Ing. Ján Sova – konateľ, 
doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.,  
Ing. Kristián Kondáš, PhD. – HIP,  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

mailto:Lydia.Budzinakova@vucpo.sk
mailto:František.Barnas@vucpo.sk


Článok 2  

PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2021 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je zhotovenie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na 
vykonanie inžinierskej činnosti na stavbu „Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. 

Francisciho Rimavského pre potreby Knižnice Jána Henkela v Levoči – PD“. (ďalej iba „ 
zmluva o dielo“).  

2.2    Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou č.: 1605/2021/OM Článku 15 Záverečné ustanovenia 
bod 15.4 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1. 

Článok 3  

Predmet DODATKU 

3.1   Článok 5 Zmluvy Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy bod 5.1.1 sa mení a znie 
nasledovne: 
Diela  podľa bodu 4.2 Zmluvy - do  8 týždňov od odovzdania štúdie zámeru (realizovateľnosti) 
PD, získania kladného stanoviska KPÚ Prešov a odsúhlasenia Prešovského samosprávneho 
kraja. 

3.2   Článok 5 Zmluvy Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy bod 5.1.2 sa mení a znie 
nasledovne: 
výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do 120 dní od odovzdania 
štúdie zámeru (realizovateľnosti) PD, získania kladného stanoviska KPÚ Prešov a odsúhlasenia 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia 

5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.6.2021, vrátane jej príloh, ktoré nie sú  upravené 
Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení. 

5.2 Tento Dodatok č.1 k  Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2021, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, 
z toho dve obdrží objednávateľ a dve  obdrží zhotoviteľ. 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 k  Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2021 uzatvorili na 
základe ich slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok 
podpisujú. 

5.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 

Objednávateľ:     
V Prešove, dňa:  30.8.2021 

v. r.
...................................................  
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 

Zhotoviteľ: 
  V Košiciach, dňa: 26.8.2021 

v. r
................................................. 
AIP projekt, s.r.o. 
Ing. Ján Sova – konateľ 

Dodatok bol zverejnený dňa: 30.11.2021 
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 1.12.2021 
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