
DODATOK č.1 
 

k ZMLUVE O DIELO  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov  
 

 
Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1. Objednávateľ:  
                                             
Názov:                     Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
Sídlo:          Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica    
Registrácia:                       Obchodný register Okresného súdu Trnava 
                                          Oddiel: Sro, vložka číslo: 143/T 
Zastúpený:                        Ing. Ján Bachura, konateľ         

             IČO:                                   31424287                       DIČ: 2020376303 
             IČ DPH:                             SK2020376303                
             Bankové spojenie:             Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Senica 
             Číslo účtu:                         9203289001/5600 
             IBAN, BIC kód banky:       SK10 5600 0000 0092 0328 9001, KOMASK2X 
 
            (ďalej len objednávateľ) 

  2.  zhotoviteľ:  
 

            Názov:                              Ing. arch. Martin Čonka  autorizovaný architekt 
  Sídlo:  Ľ. Vaníčka 2733/27,  905 01 Senica 

Registrácia:                     Číslo živnostenského registra : 205 - 14799 
                                        IČO: 40762068 (hodnota identifikátora) 

  Zastúpený:                      Ing. arch. Martin Čonka -  konateľ 
  IČO:                                40762068  
            DIČ:                                 107 128 9472 
  IČ DPH:                           SK:1071289472  
   Bankové spojenie:             
  Číslo účtu:                         
             IBAN, BIC kód banky:          
                       
             (ďalej iba „zhotoviteľ“) 
 
sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  zo dňa 03.11.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňom 
05.11.2020 (ďalej len Zmluva). 

Článok V. ČAS PLNENIA Zmluvy sa mení a platí v nasledovnom znení: 

 

Článok V. 
ČAS  PLNENIA 

 
1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť  dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

     Termín začatia prác:                do15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
     Termín ukončenia prác:          do 28.02.2021 

2.   Zhotoviteľ je  povinný  bez  meškania  písomne  informovať  objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. 

3.  Dodržanie termínu podľa bodu 1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa  
dohodnutým v tejto zmluve.  

4.  V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 1., má objednávateľ právo žiadať 
náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi  primeraný 
dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, 
má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 



 

Dodatok  č.1  k  Zmluve  nadobúda  účinnosť  dňom   nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle  

Objednávateľa 

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

Dodatok č.1 k Zmluve  je  vyhotovený  vo dvoch  rovnopisoch  s  platnosťou  originálu, jeden rovnopis  

je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

 
V Senici, dňa: 29.01.2021      .                                        V Senici, dňa:  

 
Za objednávateľa:                                                          Za zhotoviteľa: 

 
 

 
 
 
_______________________                                          _______________________ 
       Ing. Ján Bachura                                                        Ing. Arch. Martin Čonka   
      konateľ spoločnosti                                                       autorizovaný architekt SKA  


