
DODATOK Č. 1 K ZMLUVe O DIELO t S/A>/<7 
(ďalej len Dodatok č. 1) 

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Zámer obnovy 
meštianskeho domu č. 45 a 47, pozemok pare. č. 373 na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok", 
ustanovená v zmysle § 36 a nasled. zákona SNR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia č. PO-10/2063-02/7276/Bj Krajského 
pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov") zo dňa 17.09.2010 a v zmysle záverov 
odbornej komisie k výskumu zo dňa 27.02.2014 a v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa mení 
a dopĺňa čl.l ods. 1 - Bankové spojrenie, číslo účtu a či. Vods 1. - dojednaná doba na 
zhotovenie diela - zmluvy o dielo. 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1. Zhotoviteľ: Múzeum v Kežmarku 
Hradné nám. 42 
060 01 Kežmarok 
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová 

riaditeľka múzea 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 

č. účtu: 7000519541/8180 
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0051 9541 
IČO: 37781227 
DIČ: 2021452323 
(v dalšom len zhotoviteF) 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH 

Pracovník poverený rokovaním s objednávateľom: 
vo veciach zmluvných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 
vo veciach technických a realizačných: Mgr. Marta Kučerová, 
archeológ múzea 

2 Objednávateľ: JAN-VIL, s.r.o 
Hlavné námestie 96/45 
06001 Kežmarok 

Štatutárny zástupca: Ing. Martina Benková 
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu: 2623722973/1100 
IČO: 36849618 
DIČ: 2022475532 
IČ DPH: SK2022475532 
(v ďalšom len objednávateľ) 

ČI. II, III, IV zmluvy o dielo sa dodatkom č. 1 k nemenia. 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, 
resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia 
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predmetu zmluvy podľa či. II zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy ČI. II. a ČI. III. 
tejto zmluvy uskutoční: 

Termín začatia terénnych prác: 10.03.2014 

Termín ukončenia terénnych prác : 30.04.2014 

Dodatkom č. 1 k zmluve od dielo sa mení termín ukončenia 3. etapy výskumu dotýkajúce sa 

prác - spracovanie výskumnej dokumentácie, t.j. vyhotovenie nálezovej správy 

z archeologického výskumu 

Termín ukončenia 3. etapy: do 30.01.2015 

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s 
vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

ČI. VI, VII, VIII, IX, X zmluvy o dielo sa dodatkom č. 1 k nemenia. 

V Kežmarku dňa 15.12.2014 

Za ob jednáva la _ V l , S .T .0 . 

Hlavné námesucJ6/45 

'IžŽfów® „ 
IČ DPH- SK2022475532 

l / j * - - • 

Za zhotoviteľa 

úzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 


