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DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.05.2007 A JEJ DODATKU Č. 1 ZO DŇA 17.08.2015, 
DODATKU Č. 2 ZO DŇA 13.09.2017 A DODATKU Č. 3 ZO DŇA 22.05.2019 

 

Obstarávateľ:    Obec Sokolovce  
adresa:           Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce 
zastúpený:      Ing. Marián Dóczy, starosta obce 
IČO:               312 991 
DIČ:               2020530996       
IČ DPH:         nie je platcom DPH 
tel.                  033/7737130 
e-mail:            starosta@sokolovce.sk 
bankové spojenie:  DEXIA Piešťany 
číslo účtu:               5204241001/5600 
 

Spracovateľ:  DMProjekt s.r.o. 
so sídlom:   Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava 
zastúpený:   Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ 
IČO:    35 934 832  
DIČ:    2022017866 
IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 
tel./fax:    02/52451053 
e-mail:    dudasova.monika@gmail.com   
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa Bratislava 
číslo účtu:   0179326106/0900 
oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
35988/B 

 

1. Medzi Obstarávateľom a Spracovateľom bola uzavretá zmluva o dielo zo dňa 08.05.2007, predmetom 
ktorej bol:  

„Územný plán obce Sokolovce“ (ďalej len „ÚPN-O“),  

jej Dodatok č. 1 zo dňa 17.08.2015, predmetom ktorého bolo: 

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 1“, 

jej Dodatok č. 2 zo dňa 13.09.2017, predmetom ktorého bolo: 

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 2“ 

a jej Dodatok č. 3 zo dňa 22.05.2019, predmetom ktorého bolo: 

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 3“. 

2. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku I. sa dopĺňa bod 1.1 Zmluvy nasledovne: 

8. Spracovanie „Územného plánu obce Sokolovce – zmeny a doplnky č. 4“ (ďalej len „ZaD č. 4). 

3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa dopĺňa bod 2.1 Zmluvy nasledovne: 

7. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“ v nasledovnom rozsahu:  

 zhromaždenie a príprava podkladov pre spracovanie 

 spracovanie zmien a doplnkov ÚPN v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
a s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. v nasledovnom rozsahu (textová časť spracovaná ako samostatná 
príloha textovej časti platného ÚPN, grafická časť spracovaná priesvitkami na výrezy výkresov 
platného ÚPN) 

 spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na ŽP 
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Predmetom návrhu budú zmeny v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (podľa DÚR „Vodárenský zdroj 
Sokolovce“, investor TAVOS a.s. Piešťany, Projektant: MONSTAV PROJEKT s.r.o., Ing. Jaroslava Vašková, 
09/2011 - na pozemkoch reg. E parc. č. 193/2, 194, 202/2, 202/3, 202/15, 202/16, 202/21, 202/22, 
202/33, 203, 204), návrh nových lokalít bývania v rodinných domoch na pozemkoch reg. C parc. č. 
284/86,105 a 284/116,117,118 a na pozemku reg. C parc. č. 189/111, vypustenie schválených lokalít č. 
(1), 5a, (6), zjednotenie regulácie max. zastavania objektami pre všetky typy rodinných domov na 50% 
a min. podielu zelene na 35%. 

4. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku III. sa dopĺňa bod 3.1 Zmluvy nasledovne: 

8. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“  

Spracovanie dokumentácie na prerokovanie do 3 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo a od potvrdenia 
požiadaviek obce na zmeny a doplnky, spracovanie čistopisu dokumentácie do 1 mesiaca od schválenia. 

5. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. sa dopĺňa bod 4.2 Zmluvy nasledovne: 

 „Zmeny a doplnky č. 4“ – dokumentácia na prerokovanie v 2 vyhotoveniach + 1 CD, čistopis 
dokumentácie v 4 vyhotoveniach + 1 CD. 

6. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa dopĺňa bod 5.1 Zmluvy nasledovne: 

Etapa realizácie Cena etapy bez 
DPH (€) 

Vyčíslenie DPH  
(€) 

Cena za etapu SPOLU (€) 

7. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“ 6.500,00  0,00 6.500,00  

7. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VI. sa dopĺňa bod 6.1 Zmluvy nasledovne: 

 po protokolárnom prevzatí dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4“ na prerokovanie vystaví 
spracovateľ faktúru na čiastku 6.000,00 € s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry 
obstarávateľovi, 

 po protokolárnom prevzatí čistopisu dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4“ vystaví spracovateľ 
faktúru na čiastku 500,00 € s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodu 2.-7. tohto dodatku, zostávajú 
nezmenené. 

9. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

V Sokolovciach dňa 03.08.2021  
 

 
 
 
 

................................……..........................     ................................................................. 
Objednávateľ: Ing. Marián Dóczy            Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová 

           starosta obce         konateľ DMProjekt s.r.o. 


