
                                                                                                                 č. j. 717/2022/OVaR 

 

Dodatok č. 3 

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 2108/2021/OVaR zo dňa 28.10.2021 v znení dodatkov 

č. 1, č. j. 2406/2021/OVaR, zo dňa 11.11.2021 a č. 2,  č. j. 417/2022/OVaR, zo dňa 

28.02.2022 

(ďalej len „dodatok č. 3“) 

 
 

Objednávateľ: MESTO NITRA 
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 202 110 2853 
IČ DPH: SK 202 110 2853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK0409000000005028001139 
(ďalej len „ objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s. r. o. 
sídlo: Račianska 69/B, Bratislava 831 02 
Zastúpený: Ing. Ivan Šándor, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IČO: 45 268 771 
DIČ: 2022916357 
IČ DPH: SK2022916357 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Preambula 
 

1. Na základe Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2108/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 

28.10.2021 v znení dodatkov č. 1, č. j. 2406/2021/OVaR, zo dňa 11.11.2021 a č. 2 č.j. 

417/2022/OVaR, zo dňa 28.02.2022 (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa 

realizuje dielo: Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – 

elektrické NN rozvody. 
 

2. Počas realizácie diela objednávateľ požiadal zhotoviteľa o predĺženie lehoty výstavby 

diela z nasledovných dôvodov: 

Objednávateľ dňa 23.03.2022 požiadal príslušný odbor MsÚ Nitra o rozkopávkové 

povolenie v súvislosti s realizáciou diela. Z dôvodu ochorenia zamestnanca MsÚ Nitra na 

Covid-19 a s tým spojenou karanténou, bude rozhodnutie na zvláštne užívanie MC 

vydané po termíne 31.03.2022. Z týchto dôvodov nie je možné dodržať termín ukončenia 

diela. 

 

3. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany 

pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu ukončenia diela k zmene Zmluvy 



spočívajúcej v zmene termínu ukončenia diela, na základe čoho sa uzatvára tento dodatok 

č. 3, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 3 sa v článku V čl. II. Zmluvy 

vypúšťa termín ukončenia „do 31.03.2022“ a nahrádza termín ukončenia „do 

30.04.2022“. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

 

2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka). 
 

3. Tento dodatok č. 3 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení: 

a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo 

b) ak dodatok č. 3 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho 

uzatvorenia môže účastník dodatku č. 3 podať návrh na jeho zverejnenie 

v Obchodnom vestníku; 

 

4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 3 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení 

dodatku č. 3. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 3 na požiadanie potvrdenie 

o zverejnení dodatku č. 3. 

 

5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 

zhotoviteľ. 
 

6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 3 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Nitre dňa 30.03.2022 V Bratislave dňa 30.03.2022 

 

 

 

________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitra

 

 

________________ 

Ing. Ivan Šándor 

konateľ 

 



 

 

 

 


