
Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 7002-13

na zhotovenie ÚPN zóny-Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona čís. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Mestský úrad
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD 
primátor mesta

IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Tel.: 047/4381001
Fax: 047/4381001
E-mail: mesto@filakovo.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8174961/5200

Zhotoviteľ: ARKA -  architektonická kancelária, Košice
spoločnosť s ručeným obmedzeným

Sídlo: Zvonárska ul. 23
Štatutárny zástupca: Ing.arch. Dezider Kovács
IČO: 00 594 342
DIČ: 2020480473
IČDPH: SK2020480473
Tel.: 055/7294151
Fax.: 055/7294151
E-mail: arka@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice-mesto
Číslo účtu: 17408-512/0200
Zápis v OR: Okresný súd Košice 1., oddiel Sro, vložka č. 32/V 

Článok 1

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 sa mení v článku 1 takto:
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok, dojednaných v 

tejto zmluve, postupne vypracuje a dodá dokumentáciu návrh „ÚPN zóny -  Fiľakovo 
centrum. Zmeny a doplnky 2015", v zmysle prijatej ponuky na vypracovanie územného 
plánu, podanej v rámci verejnej súťaže na vyhľadanie zhotoviteľa územného plánu 
mesta, 

sa mení na
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2.1. Zhotoviteľsa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok, dojednaných v 
tejto zmluve, postupne vypracuje a dodá dokumentáciu návrh „ÚPN zóny -  Fiľakovo 
centrum. Zmeny a doplnky 2015", v zmysle prijatej ponuky na vypracovanie územného 
plánu, podanej v rámci verejnej súťaže na vyhľadanie zhotoviteľa územného plánu 
mesta.

Dodatok č.3 zo dňa 23.02.2015 k Zmluve o dielo č. 7002-13 sa mení v článku 1 takto:
5.1. Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa harmonogramu 
realizácie projektu:

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum: 
sa mení na

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum :
- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum: 
sa mení na

- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny -  Fiľakovo centrum: do 31.05.2016

31.03.2015

do 14.03.2016
30.06.2015

Článok 2

Tento Dodatok č.4 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je 
originálom. Po podpísaní Dodatku č.4 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia dostane 
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 
ostávajú nezmenené.

Vo Fiľakove dňa 29.07.2015

V Košiciach dňa 29.07.2015 Ing.arch. Dezider Kovács 
konateľ spoločnosti
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