
DODATOK  č. 2    

ZMLUVY O DIELO č. 9/10/2015 zo dňa 17.3.2015 zverejnenej 25.3.2015. 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:                                                    MESTO NEMŠOVÁ 

               Sídlo :                                                              Ul. Janka Palu 2/3, 914  41 Nemšová 

Zastúpené :                                                 Ing. František Bagin, primátor 

 

Bankové spojenie:                                   Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín 

Číslo účtu:                                                     5124-202/0200 

IČO:                                                                 00311812 

DIČ:                                                                 2021079797 

Tel:                                                                   032/6509611 

Fax:                                                                  032/ 6598427 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ:                                                              Ing. arch. Peter Dunajovec,  

                                                                             autorizovaný architekt Slovenskej   

                                                                             komory architektov, reg. č.:  0292 AA 

Sídlo:                                                                  Ul. Škultétyho 70, 010 01 Žilina 

Zastúpený (oprávnený na jednanie  

vo veciach zmluvných a technických) :  Ing. arch. Peter Dunajovec 

 

Bankové spojenie:                                         Tatra banka, a.s., pobočka Žilina 

Číslo účtu:                                                          2628150740/1100 

IČO:                                                                      37809644 

DIČ:                                                                      1020461585 

IČ DPH:                                                               SK 1020461585 

Tel:                                                                       0903 501675, 0905 491758 

Mail:                                                                peter.dunajovec@mail.t-com.sk 

               (ďalej len „zhotoviteľ“) 

Čl. II. 

                                                                   Preambula 

Na základe zmluvy o dielo z 17.3.2015 a dodatku zmluvy č. 1 z 22.6.2015 zhotoviteľ 

vypracoval a dodal objednávateľovi predmetné dielo. V zmysle podmienok uvedenej zmluvy 

zhotoviteľ v rozpracovanosti prerokoval predmet diela s predstaviteľmi mesta Nemšová 

a s verejnosťou. Námety a výstupy z týchto rokovaní zapracoval zhotoviteľ do výsledného 

diela. 

 

                                                                        Čl. III. 



Objednávateľ  požaduje od zhotoviteľa  zapracovať do predmetu diela  prípadné požiadavky, 

pripomienky a námety na  doplnenie diela po jeho odovzdaní a to  predovšetkým v častiach 

doprava a regulatívy bezplatne,  po dobu 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tohto dodatku č. 

2 k zmluve o dielo č. 9/10/2015.  

V prípade, že objednávateľ do 24 mesiacov od uzatvorenia dodatku č. 2  zašle zhotoviteľovi 

písomnú špecifikáciu požiadaviek na doplnenie alebo čiastočné zmeny diela, zhotoviteľ sa 

zaväzuje zapracovať uvedené požiadavky bezodplatne do upraveného diela do 30 – tich dní 

od ich prevzatia (listom prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobným prevzatím po 

predchádzajúcej výzve telefonicky alebo e-mailom ). Po uplynutí uvedenej 24 - mesačnej 

lehoty zaniká právo objednávateľa iniciovať prepracovanie alebo doplnenie predmetného 

diela. 

                                                                        Čl. IV 

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 9/10/2015. 

 

 

 

                V  Nemšovej dňa …....................                               V Žiline dňa....................... 

 

 

Objednávateľ:                                                                  Zhotoviteľ: 

 

 

 

Ing. František Bagin                                                       Ing. arch. Peter Dunajovec 

    primátor mesta                                                           autorizovaný architekt SKA 


