Dodatok č.1
k Zmluve o vykonaní archeologického výskumu PM č. 1/2013
na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe „Odvlhčenie budovy Tribečského
múzea v Topoľčanoch“, lokalita – Topoľčany, kat. územie Topoľčany, parc. č. 316/1, 315, 317,
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 38, odst. 1,
a násled. Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, Vyhlášky ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č.253/2010 Z.z. a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
I.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ: Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova tr.č.1,
949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Mgr. Anton Števko
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000311185/8180
IČO: 36102652
DIČ: 2021431973
Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom:
- vo veciach technických a zmluvných: Mgr. Anton Števko
- vo veciach realizačných:
PhDr. Jaroslava Ruttkayová
(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Adresa: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291
955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000311732/8180
IČO: 36102601
DIČ: 2021450596
Pracovníci poverení rokovaním so zhotoviteľom:
- vo veciach technických a zmluvných: PhDr. Blažena Šmotláková
- vo veciach realizačných: PhDr. Mário Žáčik
(ďalej len objednávateľ)
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II.
1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k zmluve č. 1/2013 uzatvorenej dňa 27.5.2013
(ďalej len zmluva) v tomto znení.
Čl. Cena, bod. 1 sa mení nasledovne:
Cenu za dielo budú predstavovať náklady na geodetické výškopisné a polohopisné zameranie
prípadných nehnuteľných a významných hnuteľných nálezov.
Cena archeologických prác vykonaných zamestnancami Ponitrianskeho múzea v Nitre bude
vo výške 310,- eur.
III.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 oboma zmluvnými
stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník
tohto zmluvného vzťahu dostane dva originály dodatku č. 1.
Zmluvne strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
Dátum: 9.9.2013

Za objednávateľa:

.................................................................
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch

Za zhotoviteľa:

.............................................................
Mgr. Anton Števko
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre
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