
Dodatok č. 1 

k Mandátnej zmluve č.14052018 o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 násl. Obchodného 

zákonníka (ďalej len „zmluva") zo dňa 18.05.2018 (ďalej len „dodatok č. 1") 

uzatvorený medzi: 

 

Mandatár, zhotoviteľ : SEAS TRADE, spol. s r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava  

Zodpovedná osoba:      Ing. Juraj Hriňák, konateľ spoločnosti 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : sro, vl.č. 34457/B 

IČO:                            36471887 

IČ DPH:                      SK2020026206 

Bankové spojenie:       Tatrabanka, a.s. Bratislava 

IBAN:                         SK59 1100 0000 0026 2243 1496 

a 

Mandant, objednávateľ: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

Zodpovedná osoba :       Mgr. Monika Budaiová, konateľka spoločnosti  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, vl.č. 14263/T 

IČO:                             36255556 

IČ DPH:                       SK2020173705 

Bankové spojenie:         UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky 

IBAN:                          SK60 1111 0000 0012 9827 7006  

 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 14052018 uzatvorenej 18.05.2018 

/ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

Čl. 3. Rámcový rozsah a obsah predmetu plnenia mandatárom sa dopĺňa nasledovne: 

Mandatár vykoná stavebný dozor na stavbe uvedenej v bode č.2.1 počas doby jej realizácie 

prostredníctvom firmy : Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava, 

IČO: 40342638   

II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 

stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 



Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Hlohovci 08.10.2019                                                               V Bratislave 08.10.2019 

 

 

  

 

------------------------------                                                                  ---------------------------------- 

Mgr. Monika Budaiová                                                                      Ing. Juraj Hriňák 

mandant, objednávateľ                                                                      mandatár, zhotoviteľ           


