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Zmluve

Dodatok č. 14
o d i e l o zo d ň a

27.10.1999

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnení
(ďalej len „Dodatok č. 14“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpená:
IČO:

Dom tretieho veku
Polereckého 2
851 04 Bratislava - Petržalka
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
30842344

(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:

WeCleanAll s. r. o.
Beňadická 9
851 06 Bratislava
Zastúpená:
Janka Chylová, konateľ
Vlasta Birošíková, konateľ
V mene spoločnosti prokurista: Vladimír Chylo
IČO:
45866350
DIČ:
2023136071
Zapísaná:
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 68503/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Článok II.
Úvodné ustanovenie
1. Dňa 27.10.1999 Objednávateľ a spoločnosť ISTER CENTRUM s.r.o., so sídlom:
Beňadická 9, 851 06 Bratislava, IČO: 35 776 251, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.:
Sro, vl. č.: 20556/B (ďalej len „ISTER CENTRUM s.r.o.“) ako zhotoviteľ uzatvorili
zmluvu o dielo spôsobom a za podmienok v tejto zmluve o dielo bližšie uvedených v znení
jej neskôr prijatých dodatkov (ďalej len „Zmluva“).
2. Dňa 22.09.2011 spoločnosť ISTER CENTRUM s.r.o. ako postupca a Zhotoviteľ ako
postupník uzatvorili zmluvu o postúpení práv a o prevode povinností zo Zmluvy, čím sa
Zhotoviteľ stal vo vzťahu k Objednávateľovi zhotoviteľom zo Zmluvy.
3. Dňa 23.09.2013 Objednávateľ odoslal Zhotoviteľovi výpoveď zo Zmluvy (ďalej len
„Výpoveď“), na základe ktorej sa mal zmluvný vzťah založený Zmluvou ukončiť
uplynutím výpovednej doby ku dňu 31.12.2013.
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Článok III.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto Dodatku č. 14 je úprava vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich zo
Zmluvy.
2. Objednávateľ týmto odvoláva svoju Výpoveď, s čím Zhotoviteľ vyjadruje súhlas a obe
zmluvné strany trvajú na ďalšom pokračovaní zmluvného vzťahu založeného na základe
Zmluvy, a to spôsobom a za podmienok upravených Zmluvou v znení jej dodatkov a tiež
tohto Dodatku č. 14.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že zmluvný vzťah založený na základe Zmluvy
bude trvať ďalej za rovnakých podmienok a spôsobom, tak ako to vyplýva zo Zmluvy
v znení jej dodatkov, pričom sa tento zmluvný vzťah založený Zmluvou skončí dňa
31.03.2014.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 14 nedotknuté, zostávajú zachované v pôvodnom
znení.
2. Tento Dodatok č. 14 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží
Objednávateľ dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 14 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle Objednávateľa. Ak sa tento Dodatok č.
14 na webovom sídle objednávateľa nezverejnil do troch (3) mesiacov odo dňa jeho
uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku č. 14 nedošlo.
V Bratislave, dňa: 16.12.2013

V Bratislave, dňa: 16.12.2013

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dom tretieho veku

WeCleanAll s. r. o.

......................................................
Mgr. Daniela Palúchová, MPH
riaditeľka

................................................
Vladimír Chylo
prokurista
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