
Dodatok č. 2

ku Zmluve o spolupráci
pri realizácii stavby "Cestné komunikácie, kruhová križovatka

a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018

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

(d'alej aj len "ENERGY STUDIO")

2. Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 014 Ol 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. 2 Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby "Cestné
komunikácie, kruhová križovatka a autobusová zastávka" zo dňa 6.11.2018, v znení jej
dodatku č. 1., zo dľ1a 28.02.2019 (ďalej len "zmluva o spolupráci") na základe ktorého sa
menia a doplňajú jednotlivé články, body a odstavce zmluvy o spolupráci.

I.

Článok III. bod 1, písm. c), odrážka prvá zmluvy o spolupráci znie:

l. ENERGY STUDIO sa zaväzuje na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť

c)
• realizovať kompletnú výstavbu cestných komunikácií a kruhovej križovatky

s výnimkou finálneho asfaltového povrchu, teda vybudovať všetky podkladové
vrstvy komunikácie 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 vyhotovitel'om Ing. Ján Sýkora - GEODET, Kľače č. 123,013 19 Kľače,
IČO: 47 355 140, ako i realizovať výstavbu inžinierskych sietí na vyššie
uvedených pozemkoch a to nasledovne:

/
/ 



II.

Článok III., bod 2 zmluvy o spolupráci sa dopÍňa o odstavec c), ktorý znie:

2. Mesto Bytča sa zaväzuje

c) vybudovať finálny asfaltový povrch, na pripravených a už vopred zhotovených
podkladových vrstvách komunikácie v troch etapách, ktorých rozsah je
špecifikovaný situačným plánom a orientačným rozpočtom, ktoré tvoria prílohy č.
1 a 2 zmluvy o spolupráci. Mesto Bytča sa zaväzuje vybudovať finálny asfaltový
povrch v každej z etáp v primeranej lehote vzhľadom na vonkajšie podmienky,
najneskôr však do troch kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia písomného
oznámenia ENERGY STUDIO o úplnom ukončení výstavby podkladových
vrstiev príslušnej časti komunikácii.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok č. 2 zmluvy o spolupráci je povinne
zverejňovanou zmluvou podľa § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení
neskorších predpisov a nadobúda účinnosť v súlade s čl. IV. tejto zmluvy a § 47a ods. 2
Občianskeho zákonníka.

2. Uzatvorenie tohto dodatku č. 2 zmluvy o spolupráci bolo v súlade s § 12 bod 2. písm. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Bytči Č. 37/2019 zo dňa 11 marca 2019.

3. Tento dodatok Č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach. Každej
zmluvnej strane sú určené dve vyhotovenia.

4. Obidve zmluvné strany si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli.
prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.

5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bytči dňa: 14.3.20] 9

ENERGY ~UDIO, S.r.o.
Libor Rybanský

konateľ ENERGY STUDIO,s.r.o.

Mesto Bytča
Ing. Miroslav Minárčik
primátor Mesta Bytča
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