
Dodatok č.1
ku Zmluve o spolupráci

pri realizácii stavby "Cestné komunikácie, kruhová križovatka
a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018

(§ 588 a nasl. OZ)

Zmluvné strany: 1. ENERGY STUDIO, s.r.o.
so sídlom M. Šinského 671/3
O l O 07 Žilina - Bytčica
IČO: 45 231 842, DIČ : 202899791
IČ DPH: SK202899791
bankové spojenie: ČSOB, a. s., Bratislava
číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 0905 6975
štatutárny orgán: Libor Rybanský, konateľ

(ďalej aj len "ENERGY STUDIO")

2. Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča
IČO: OO 321 192, DIČ : 2020626399
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča
číslo účtu: SK12 0200 0000 0000 2352 5432
štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

(ďalej aj len "Mesto Bytča")

sa dohodli na uzatvorení dodatku Č. 1 Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby "Cestné
komunikácie, kruhová križovatka a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018, na základe
ktorého sa menia a doplňajú články, body a odstavce tejto zmluvy nasledovne:

II.
Predmet zmluvy

Článok ll. Zmluvy zo dňa 6.11.2018 sa mení nasledovne:

z

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o spolupráci zmluvných strán pri výstavbe
cestných komunikácií, kruhovej križovatky a autobusovej zastávky, slúžiacich pre dopravnú
obsluhu rezidenčnej lokality Thurzove sady v Bytči za podmienok špecifikovaných v ďalších
ustanoveniach tejto zmluvy.



na
Článok II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o spolupráci zmluvných strán pri výstavbe
cestných komunikácií, kruhovej križovatky a autobusovej zastávky, slúžiacich pre dopravnú
obsluhu ,rezidenčnej lokality Thurzove sady v Bytči za podmienok špecifikovaných v ďalších
ustanoveniach tejto zmluvy ako i o spolupráci pri výstavbe inžinierských sietí - stavebných
objektov: dažďovej kanalizácie, vedenia káblov el.energie VN 22 kV,

vedenia káblov verejnej elektronickej komunikačnej siete - VEKS, chránička TVL
plynovodu, armatúrna šachta vodovodu.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Bod l, odstavec c) v článku III. Zmluvy zo dňa 6.II.2018 sa mení nasledovne:
1. ENERGY STUDIO sa zaväzuje na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť

z 
c) realizovať výstavbu predmetnej cestnej komunikácie nachádzajúcu sa na

parcele CKN č.3155/50 v rozsahu po hranicu parciel CKN č. 3155/31
a 3155/37, tak ako je vyznačené v Geometrickom pláne č. 47355140-32/2018
vypracovaným dňa 02. októbra 2018 vyhotovitel'om Ing. Ján Sýkora -
GEODET, Kľače č. 123, 013 19 Kľače, IČO: 47 355 140 , kruhovej
križovatky a autobusovej zastávky,

na
c)

• realizovať výstavbu predmetnej cestnej komunikácie na parcele CKN
č.3155/50 v rozsahu po hranicu parciel CKN č. 3155/31 a3155/37,
ďalej realizovať výstavbu cestných komunikácií , kruhovej križovatky
a autobusovej zastávky nachádzajúcich sa na parcelách CKN č.
3155/50, 3155/112, 3155/115, 3155/116 tak ako je vyznačené
v Geometrickom pláne č. 47355140-32/2018 vypracovaným dňa 02.
októbra 2018 vyhotoviteľom Ing. Ján Sýkora - GEODET, Kl'ače č. 123,
013 19 Kl'ače, IČO: 47 355 140 , ako i realizovať výstavbu
inžinierských sietí na vyššie uvedených pozemkoch a to nasledovne:

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať SO 20 Splašková kanalizácia
Stoka S 1 DN 300 , S2 DN 300
Šachta splašková ŠS4,ŠS5, ŠS6, ŠS7,ŠS8,ŠS9
Kanalizačné potrubie KP6,KP7,KP8,KP9,KP10,KP11,KP12, KP13

• na parcelách CKN č.3155/50 ,3155/112, 3155/115, 3155/116
vybudovať
SO 21 Dažďová kanalizácia:

Stoka Dl (/)400
Stoka 01.2
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Kanalizačná šachta ŠD7
• na parcele č.3155/50 vybudovať SO 21 Dažďová kanalizácia:

Kanalizačné šachty ŠD4,ŠD5,ŠD6,ŠD7,ŠDll,ŠD15,ŠD16,ŠD17,
ŠD18, ŠD19, ŠD20, ŠD24
Stoka D2.4 (/J 300

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať betónový žľab - chráničku na
uloženie vedenia sietí:

káble napájania elektrickej energie VN 22 kV
vedenie káblov verejnej elektronickej komunikačnej siete- VEK S

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať SO 22 Vodovod:
Vetva Vl, V1.2 , V2
Vodovodné potrubie VP10, VP11, VP 13
Armatúrna šachta V1-Š 150

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať SO 26 Verejné osvetlenie ~
Rozvody verejného osvetlenia zemným káblom A1-A2, A36-C61 ,
A43-A44

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať prívod EL NN od Trafostaníc
k objektovým rozvádzačom ,zemou káblom AYKY ~ J 4-16 MM

• na parcele CKN č.3155/50 vybudovať SO 27 ~ Ochrana VTL
PLYNOVODU ~POCH

Bod 2, odstavec a) v článku III. Zmluvy zo dňa 6.11.2018 sa mení na nasledovné znenie:

2. Mesto Bytča sa zaväzuje

a) umožniť ENERGY STUDIO užívanie pozemkov

• parc. Č. KN -C 3155/112 ostatné plochy o výmere 620 m2, katastrálne
územie Veľká Bytča,

• parc. Č. KN-C 3155/115 ostatné plochy o výmere 244 m2, katastrálne
územie Veľká Bytča,

• parc. Č. KN-C 3155/116 ostatné plochy o výmere 424 m", katastrálne
územie Veľká Bytča,

• parc. Č. KN-C 3155/50 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3.676 m2,

katastrálne územie Veľká Bytča,

a to najmä umožniť ENERGY STUDIO alebo ním povereným osobám vstup na
tieto pozemky pri realizácií výstavby cestných komunikácií, kruhovej
križovatky, autobusovej zastávky a inžinierských sietí na týchto pozemkoch, t.j.
stavebných objektov bližšie špecifikovaných v článku III. Bod l, odstavec c)
tejto zmluvy.

3



Všetky ostatné články, body a odstavce Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby "Cestné
komunikácie, kruhov á križovatka a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018 zostávajú
nezmenené.
Tento dodatok č.1 Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby "Cestné komunikácie,
kruhová križovatka a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018, bol pred jeho podpísaním
zo strany mesta Bytča prerokovaný a schválený uznesením MZ v Bytči č. 21/2019, konaného
dňa 21.2.2019.

V Bytči dňa : 28.2.2019

Di~H: S:<20228D97S~i

.........................................': .
ENERGY STUDIO, S.r.o.

Libor Rybanský
konatel' ENERGY STUDIO,s.r.o.

................................................./
Mesto Bytča /

Ing. Miroslav Minárčik
primátor Mesta Bytča
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