DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019
na zhotovenie stavby:

„Doplnenie oplotenia ŠA Slávia“
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom T u r č a n o m
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Turčan
b) technických: Mgr. Anna Kučerová
Miroslav Horník – stavebný dozor objednávateľa
bankové spojenie
IBAN:
IČO: 00 598 135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
č. tel.: +421 33 3236 437
e-mail: anna.kucerova@skasz.trnava.sk
www.sprava.trnava.sk

1.2

Zhotoviteľ:
VOMET, spol. s r.o.
Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
v zastúpení konateľom: Ing. Pavol Mesiarik
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:
Ing. Pavol Mesiarik
b) technických: Michal Štrbík
bankové spojenie:
IBAN:
BIC: TATRSKBX
IČO: 36239186
DIČ: 2020165820
IČ pre DPH: SK2020165820
mobil: +421 (0)915 299 783
e-mail: strbik@vomet.sk
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 12264/T

uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 10/2019 nasledovne:
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II.
ČAS PLNENIA
Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavebných prác z pôvodného
termínu 30.11.2019 na 15.12.2019 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019 zostávajú nemenné a v
platnosti.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ
a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava, ktorým je internetová stránka ( www.sprava.trnava.sk ).

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 29.11.2019
V Trnave, dňa: 29.11.2019

............................................

........................................

za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT

za zhotoviteľa
Ing. Pavol Mesiarik
konateľ
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