Dodatok č. 1
Z m l u v e o d i e l o č. 8/2013

k

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnení, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpená:
Kontaktná osoba:
DIČ:
IČO:
IČ DPH:
Tel. kontakt:
E-mail:

Dom tretieho veku
Polereckého 2
851 04 Bratislava - Petržalka
Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka
Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka
2020914280
30842344
Nie je platcom DPH
+421 2 62 31 00 65
riaditel@dtv.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Štatutárny zástupca:
zápis:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
IČ DPH:
Tel. kontakt:
E-mail:

JATOBA, s. r. o.
P. Horova 7
841 07 Bratislava
Ivan Hrabinský, konateľ
OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51451/B
Tatra banka, a. s.
262501363/1100
2022588975
44053797
SK2022588975
+421 905 613 325
ivan.hrabinsky@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok II.
Úvodné ustanovenie
1. Dňa 27.11.2013 objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo spôsobom a za
podmienok v tejto zmluve o dielo bližšie uvedených (ďalej len „Zmluva“).
Článok III.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich zo
Zmluvy.

2. Zmluva sa mení v článku III. Čas plnenia, v bode 1. tak, že tento znie:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy pri
dodržaní všetkých podmienok stanovených v zmluve v nasledovných termínoch:
Začiatok realizácie diela: do piatich (5) plynúcich odo dňa podpisu tejto zmluvy
Ukončenie realizácie a protokolárne odovzdanie I. etapy diela (t.j. „kladenie podlahovej
krytiny z PVC materiálu MIPOLAM TROPLAN v Dome tretieho veku na Polereckého 2
v Bratislave na dve chodby určené Objednávateľom, z ktorých každá má rozmer 150 m2“):
najneskôr do 31. 12. 2013.
Ukončenie realizácie a protokolárne odovzdanie II. etapy diela (t.j. „kladenie podlahovej
krytiny z PVC materiálu MIPOLAM TROPLAN v Dome tretieho veku na Polereckého 2
v Bratislave na zostávajúce dve chodby určené Objednávateľom, z ktorých každá má
rozmer 150 m2“): najneskôr do 31. 12. 2014. “
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú zachované v pôvodnom
znení.
2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží
objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 1 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. 1
na webovom sídle objednávateľa nezverejnil do troch (3) mesiacov odo dňa jeho uzavretia,
platí, že k uzavretiu Dodatku č. 1 nedošlo.
V Bratislave, dňa: 03.12.2013

V Bratislave, dňa: 03.12.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dom tretieho veku

JATOBA, s. r. o.

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

................................................
Ivan H r a b i n s k ý
konateľ

