DODATOK č. 1 k
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 16.02.2017
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:
Zastúpenie :
IČO :

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ul. 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
00800210

(ďalej len Objednávateľ)
2. Zhotoviteľ:
Zastúpenie :
Číslo účtu:
IČO :
IČ - DPH :
Registrovaná :

ÁLDOR spol. s.r.o.
929 01 Malé Dvorníky 17
Ladislav Pálffy, konateľ spoločnosti
SK35 5200 000 0000 0772 5573
36 261 751
SK 202 183 4397
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trnava, pod číslom Odd. Sro, Vl.č.14991/T

(ďalej len Zhotoviteľ)
(ďalej spolu len ako Zmluvné strany)
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.02.2017 (ďalej len "Dodatok č. 1")
v nasledovnom znení:
I. PREDMET DODATKU
Článok III. Čas plnenia a miesto plnenia sa mení nasledovne:
1. Zmluvné strany dohodli čas plnenia predmetu tejto zmluvy:
- ukončenie prác: 30.06.2019
Článok X. Záverečné ustanovenia bod 6.sa mení nasledovne:
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
-

Príloha č. 1 – rozpočet - Zmena v časti Práce HSV a PSV všeobecne

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 16.02.2017
zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka
v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzavretý slobodne, vážne,
je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží
objednávateľ, 1 vyhotovenie zhotoviteľ. Každý rovnopis má platnosť originálu.

V Malých Dvorníkoch, dňa 20.06.2018
za Objednávateľa

podpísaný
..........................................
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce

za Zhotoviteľa

podpísaný
................................................................
Ladislav Pálffy, konateľ, ÁLDOR spol. s.r.o.
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