
Dodatok č. 3  
 

k zmluve o dielo č. 18102010-IVRR zo dňa 29. 11. 2010 
uzavretej medzi Mestom Čadca ako objednávateľom a Miloš Buček – Tempro,                       
IČO: 32 242 280, s miestom podnikania Čadca, Horná č. 126 ako zhotoviteľom  

 
 
 

 
            V zmysle ustanovenia čl. 11 – Záverečné ustanovenia, bodu 11.2 uvedenej zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli na tomto dodatku: 
 
 
 
A/ V čl. 1 – Zmluvné strany sa mení znenie bodu 1.1 a bodu 1.2 nasledovne: 
 

Čl. 1 – Zmluvné strany 
 
 
1.1 Zhotoviteľ:                        TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca 
      Štatutárny zástupca:           Božena Bučková – konateľ  
      Zástupca pre rokovanie 
      v technických veciach:       Ing. Pavel Škereň 
      IČO:                                   36 417 807 
      Sídlo:                                  022 01 Čadca, Horná 126 
      Bankové spojenie:               
      Číslo účtu:                           
      IČ DPH:                             SK2021805368 
      DIČ:                                   2021805368                    
      Tel. č./Fax:                         041/433 32 97-8, 041/433 32 99 
      (ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 
1.2 Objednávateľ:                  Mesto Čadca   
      Štatutárny zástupca:           Ing. Milan Gura – primátor mesta 
      Zástupcovia pre rokovanie  
      v technických veciach:       Ing. František Ščury 
                                                 Ing. František Zaťovič 
      IČO:                                   00 313 971 
      Sídlo:                                  022 01 Čadca, Námestie slobody č. 30 
      Bankové spojenie:              DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca 
      Číslo účtu:                          0202719005/5600 
      DIČ:                                   2020552974 
      Tel. č./Fax:                         041/ 433 22 64, 041/ 433 22 65 / 041/ 430 22 18 
      (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 



 
B/ V čl. 3 – Čas plnenia sa mení znenie bodu 3.1 nasledovne:  
 
 

Čl. 3 – Čas plnenia 

 

3.1 Termín plnenia zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy je nasledovný: 
 
začatie:                01. január 2013 
ukončenie:           30. jún 2014.  
 
Zároveň sa mení 3. strana Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a to nasledovne: 
 
 
           Uchádzač vyššie uvedené skutočnosti a požiadavky obstarávateľa ešte pred zahájením 

samotných prác spracuje do realizačnej dokumentácie stavby „Letné kúpalisko v Čadci“  

vrátane oceneného súpisu prác – podrobného položkovitého rozpočtu po jednotlivých stavebných 

objektoch a prevádzkových súboroch a všetkých potrebných náležitostí k samotnej realizácii prác 

– sprievodnej správy, technickej správy, členenia stavby po stavebných objektoch 

a prevádzkových súboroch, výkresovej časti (pôdorysy, rezy, detaily) montážnych pokynov 

a návodov. Realizačná dokumentácia bude následne s obstarávateľom vzájomne 

prekonzultovaná a odsúhlasená. Až následne pristúpi uchádzač k realizácii samotných 

stavebných prác.        

 

             Realizačná dokumentácia bude obsahovať také zmeny a úpravy oproti projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie a stavebnému povoleniu, že realizácia stavby bude 

podliehať konaniu zmeny stavby pred dokončením. Z uvedeného dôvodu bude projektová 

dokumentácia obsahovať všetky náležitosti potrebné k tomuto konaniu uvedené v zákone                      

č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vo vykonávacej vyhláške č. 453/2000 Z.z. (najmä ustanovenie 

§ 11 ods. 2). Súčasťou dokumentácie budú zároveň vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých 

orgánov v konaní o zmene stavby pred dokončením.  

 

             Postup spracovania realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenia stavby „Letného 

kúpaliska v Čadci“ bude nasledovný: 



1. Spracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu 

stavby „Letného kúpaliska v Čadci“  ......................................... v termíne do 15. 03. 2013. 

2. Dokončenie stavebných prác diela ............................................. v termíne do 30. 06. 2014. 

3. Práce v priebehu roka 2013 požadujeme realizovať tak, aby vonkajšia terasa plavárne 

a krytá plaváreň mohla byť prevádzkovaná a prístupná verejnosti v letnom období roku 

2013.  

Prílohy:  

1. Projektová dokumentácia označená ako súťažné podklady 

2. Projektová dokumentácia realizačných prác označená ako realizačný projekt 
 
 
C/ Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu                 

a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.   

D/ Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo č. 18102010-IVRR uzavretej medzi Mestom 

Čadca ako objednávateľom a Miloš Buček – Tempro, IČO: 32 242 280, s miestom podnikania 

Čadca, Horná č. 126 ako zhotoviteľom dňa 29. 11. 2010 v Čadci, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 

29. 11. 2010 a dodatku č. 2 zo dňa 14. 03. 2011 zostávajú nezmenené. 

E/ Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 

4 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.  

F/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca zof.mestocadca.sk. 

              
V Čadci, dňa 29. 11. 2011 
 
 
        
 
 
   ...................................                                                        ............................................... 
         Mesto Čadca                                            TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca 
         objednávateľ                                                                           zhotoviteľ 
Ing. Milan Gura – primátor mesta                                     Božena Bučková – konateľ 
 
 
 
 
 
 


