DODATOK Č. I
K ZMLUVE O DlELO Č. Z0D1247/2020/BVS
(d‘alej len „Dodatok Č. 1“)
uzatvorenej podľa ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
„Stavebná oprava VDJ Podbranč“

medzi zmluvnými stranami
Objednávatel‘:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na
rokovanie 50 zhotovitel‘om
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
iČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva / výrobný riaditel‘

Ing. Peter Kmetko, vedúci divízie výroby vody
35850370
2020263432
SK2020263432
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3080/B

(dalej len „objednávatel“)
a
Zhotovitel‘:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na
rokovanie vo veciach
technických :
ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

UNISTAV spol. s r. o.
Priemyselná 279, 905 01 Senica
Ing. Emil Žeňuch, konatel‘
Ing. Peter Žeňuch, konatel‘

Ing. Emil Zeňuch, konateľ
31 409 539
2020376127
SK2020376127
VÚB
SK53 0200 0000 0000 1530 9182
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 1761/T

(d‘aIej len „zhotovitel‘‘)
(objednávatel‘ a zhotovitel‘ d‘aIej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné
strany“)

____

Článokl.
Uvodné ustanovenie
‚

Zmluvné strany sa na základe Článku 15 odseku 15.1 zmluvy o dlelo na realizáciu
stavby „Stavebná oprava vodojem Podbranč Č. zmluvy ZOD/247/2020/BVS zo dňa
17.09.2020 (d‘alej len „Zmluva‘) dohodli na zmene znenia Zmluvy a to tak, ako je
uvedené v Clánku 2. tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok 2.
Predmet dodatku
1. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa menĺ znenie Článku 5. odseku 5.1 Zmluvy
a nahrádza sa nasledovným znením:
„15.1
Cena za zhotovenie predmetu pinen/a v rozsahu či. lil. tejto zmluvy je
stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysie zákona o cenách č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:
Cena za dlelo bez DPH: 35830,15 EUR
(siovom: tridsaťpät‘tisícosemstotridsat‘ eura pátnást‘ centov)“

ČLÁNOK 2- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom Č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti
bez zmeny.
2.

Dodatok Č. 1 nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a v prĺpade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaný
podl‘a ustanovenĺ
Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov, nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia podIa ustanovení 47a zákona Č. 40/1 964 Zb. ObČiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

3.

Dodatok Č. 1 k Zmluve je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnost‘ou originálu,
priČom dve (2) vyhotovenia obdržĺ
Objednávatel‘ a jedno (1) vyhotovenie obdrží
Zhotovitel‘.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vól‘a
v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vóle
sú dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná vol‘nost‘ nie je obmedzená a na znak
súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoruČné podpisy.

V Bratislave,

V Bratislave, dňa

Za objednávatel‘a

Za zhotovitel‘a

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

UNISTAV spol. s r. o.

...

‘.

Ing. Miroslav Kollár, PhD.
člen predstavenstva/výrobný riaditeľ

Ing. Emil Žeňuch
konatei

/
5I
USTAV

spoL

ičo: 31 409 539 ®
*

L

Ing. Peter
konatel‘

