
Dodatok Č. l 
k zmluve o dielo z 22.8.2006, 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 
týmito zmluvnými stranami: 

l. Objednávateľom: Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 
Kammerhofská 25 
969 50 Banská Štiavnica 

Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda úradu 
vo veciach zmluvy oprávnený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík

predseda úradu 
vo veciach technických oprávnený: Ing. Erich Veselényi 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000061841/8180 
IČO: 317 80270 

2. Zhotoviteľom: i.t.m. 99, spol. s r.o., 
Námestie Slobody 32 
971 Ol Prievidza 

a 

Zastúpený: Ing. Igor Talian, konateľ spoločnosti 
vo veciach zmluvy oprávnený: Ing. Igor Talian - konateľ spoločnosti 

vo veciach technických oprávnený: Ing. Eva Richvalská 

Bankové spojenie: ČSOB 
Číslo účtu: 4002765099/7500 
IČO: 31 569 544 
DIČ : SK 2021118451 

Vladimír Bulín 

nasledovne: 

I. 
Predmet dodatku 

l . Predmetom dodatku je určenie zodpovedných osôb objednávateľa pre nasledovné činnosti: 
- v kapitole I. Zmluvné strany sa v bode l.l písm. b )určuje za zodpovedného zástupcu 

splnomocneného na rokovanie vo veciach technických: Ing. Erich Veselényi, 
- v kapitole VII. Podmienky vykonania diela sa v bode 7.14 určuje za technický dozor 

objednávateľa: Ing. Stanislav Poliak, 
- v kapitole XI. Ostatné ujednania sa v bode 11.2 určujú za objednávateľa nasledovné 

osoby oprávnené zapisovať do stavebného denníka: 
- technický dozor: Ing. Stanislav Poliak 
- koordinátor bezpečnosti: Ing. Stanislav Poliak 
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- zástupca objednávateľa splnomocnený na konanie vo veciach technických: Ing. Erich 
Veselényi 

2. Predmetom dodatku je tiež zmena textu v kapitole XIII. Záverečné ustanovenie, kde sa text 
bodu 13.2 mení nasledovne: " Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované v písomnej 
forme formou dodatkov, dohodnutých a odsúhlasených oboma zmluvnými stranami." 

3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú bezo zmeny. 

IL 
Záverečné ustanovenia 

l. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 3 
obdrží objednávateľ. 

2. Dodutok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o jeho celom obsahu, účinným sa 
stane podpísaním oboma účastníkmi. 

V Banskej Štiavnici: 11.10.2006 V Prievidzi: 11.10.2006 r-J ~~ - ~~ 
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