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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DlELO Č. ZOPS/220/2019/BVS
(d‘alej len „Dodatok Č. 1“)
uzatvorenej podl‘a ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
„ZabezpeČenie servisných opráv, kalibrácií, odborných prehliadok a skúšok
a dodávky náhradných dielov pre zariadenia od výrobcu Prominent na staniciach
hygienického zabezpečenia pitnej vody v správe ByS, a. s.“

Či. 1
1) Objednávatel‘:

Zmluvné strany
Bratislavská vodárenská spoloČnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných:

JUDr. Peter Olajoš, predseda
predstavenstva/generálny riaditel‘,
na základe štatútu predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:
Ing. Peter Tokoš vedúci oddelenia správy
Divízie výroby vody
Elena Hološková ‚špecialista oddelenia správy
Divízie čistenia odpadových vód
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Císlo účtu (IBAN):
SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:
SUBASKBX
IČO:
35 850 370
DIČ:
2020263432
iČ DPH:
5K2020263432
Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 3080/B
(d‘alej len ako „objednávatel“ resp. „ByS, a.s.“)
‚

2) Zhotovitel‘:
Statutárny zástupca:
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:
Bankové spoj enie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
IČO:
DIČ:
iČ DPH:
Zápis v Obchodnom registri:

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
Ing. František Grejták, CSc. konatel‘
-

Ing. František Grejták, CSc. konatel‘
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s.
SK78 1111 000000660181 9000
UNCRSKBX
31 381 821
2020334151
SK2020334151
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
Č. 7761/B
-

(d‘alej len ako „zhotovitel“)
(obj ednávatel‘ a zhotovitel‘ d‘alej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„zmluvná strana“)

ČLÁNOK 1- PREDMET DODATKU Č. i
ýmto Dodatkom Č. 1 sa v Zmluve mení znenie Článku 14 Záverečné ustanovenia, bod
1) a nahrádza sa nasledovným znením:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti zmluvy do
10.04.202 1 alebo do vyčerpania ünančného limitu uvedeného v článku 4. odseku 2)
zmluvy podl‘a toho, ktorá skutočnost‘ nastane skór.“
ČLÁNOK 2- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom Č. 1 nedotknuté a zostávajú v
platnosti bez zmeny.
Dodatok Č. 1 nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne
5a ods. 1 zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
zverejňovaný podl‘a ustanovení
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
dni jeho zverejnenia podl‘a ustanovení
zákonník v znení neskorších predpisov.
‚

2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre
Objednávateľa ajedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitel‘a.

3.

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 zrozumitel‘né, zmluvná vol‘nost‘ nie je obmedzená a
na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa
Za obj ednávatel‘a

V Bratislave, dňa
Za zhotovitel‘a

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

ProMinent Slovensko, s.r.o.

BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLQČNQSŤ a.s.

L828ratava

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
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JUDr. Peter O1,Još,
predseda predš)avenstvalgenerálny riaditel‘,
na základe štjfútu predstavenstva

Ing. Ing. Franti ek
konatel‘

ejták,

c

