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o dielo zo dňa 01.10.2010
§ 536 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
pre projekt: "Kanalizácia a ČOVVažec"

Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780,031 80 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán:

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška - člen predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

36672441
SK2022236557
DEXIAa.s. Liptovský Mikuláš
Č.Ú.:
0302453005/5600
Spoločnosť zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka
10547/L
(ďalej len "Objednávateľ")

Č.

a
Zhotoviteľ:

Združenie kanalizácia a ČOV Važec
(ďalej aj len "združenie" alebo "zhotoviteľ")

Vedúci člen združenia: ZIPP BRATISLAVAspol. s r.o.
Mlynské nivy 61/ A, 820 15 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné
a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová - prokurista a ekonomická riaditeľka direkcie TU
IČO:
31 355 161
IČ DPH:
SK2020379691
Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
25775953/7500
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro,
vložka Č. 5475/B
Člen združenia:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

VODOHOSPODÁRSKESTAVBY- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
31 320082
SK2020328486
ČSOB a.s.
25775953/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka
č.339/B

(ďalej len "Zhotoviteľ')
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")
Zmluvné strany na základe článku XVII bodu 7 Zmluvy o dielo zo dňa 1.10.2010 (ďalej len
"Zmluva") sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku Č. 1 (ďalej len .Dod tok") s nasledovným
znením:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

Článok 2
Predmet dodatku
2.1

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že odo dňa platnosti a účinnosti tohto Dodatku
sa mení číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví Zmluvy o dielo na nasledovné číslo
účtu: 25775953/7500.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1.

Tento Dodatok je vypracovaný vo ôsmych vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží
štyri vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

3.2.

Tento Dodatok nadobúda
Zmluvnými stranami.

3.3.

Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili,
že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu
s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými
podpismi.

3.4.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2010 ostávajú v platnosti.
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VODOHOSPODARSKESTAVBY- ekologický podnik, a.s.:

