
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 198/2021 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni 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“) 
 

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): Michal Dzugas, email: 
Michal.Dzugas@vucpo.sk, tel: 051/7081 329 
(ďalej len „Objednávateľ”) 
 
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ 

 
Názov: Archima s.r.o. 
Sídlo: Štefánikova 24, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: konateľ – Ing. arch. Peter Marcinko 
Zapísaná v: obch. register, okr. súd Prešov odd. S.r.o. vložka 15232/P 
IČO: 36496341 
DIČ: 2021872677 
IČ DPH: SK 202 187 2677 
Bankové spojenie: ČSOB 4008077780/7500 
IBAN, SWIFT: SK 70 7500 0000 0040 0807 7780 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. arch. Peter Marcinko 
konateľ, 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 
Ing. arch. Peter Marcinko, Ing.arch. Michal Halahija,-architekt, Ing. Maroš Poremba-KPS 
(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

 
 

Článok 2  
Predmet dodatku. 

 
Predmetom dodatku je úprava Článku 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 
v pôvodnej Zmluve o dielo č. 1621/2021/OM , ktorá nadobudla účinnosť dňa 3.7.2021. 
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Článok 3 
Text zmeny. 

Článok 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy v pôvodnej Zmluve o dielo č. 
1621/2021/OM sa mení nasledovne : 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1  Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 160 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – t.j. do 
10.12.2021. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 
podpismi potvrdzujú.  

4.2 Tento Dodatok  je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

4.3 Tento Dodatok  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

4.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.  

Objednávateľ:   
V Prešove, dňa 30.9.2021 

v. r.

...................................................  
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda Prešovského samosprávneho kraja  

Zhotoviteľ:  
V Prešove, dňa 24.9.2021 

v. r.

         .................................................... 
         Ing. arch. Peter Marcinko 

       kontateľ 

Dodatok bol zverejnený dňa: 7.12.2021

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 8.12.2021
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