
___________________________________________________________________ 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo: „Stropná doska kanalizačnej šachty“ 

 
1 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 

Stropná doska kanalizačnej šachty 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

Číslo zmluvy objednávateľa  ...................... 

Číslo zmluvy zhotoviteľa   ...................... 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ:  

Názov:    Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

Sídlo:     Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

Štát:      Slovenská republika 

Zastúpený:     Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti 

IČO:      36255556     

DIČ:      2020173705 

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

zahraničnej banky  

IBAN :    SK60 1111 0000 0012 9827 7006 

BIC :     UNCRSKBX 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, 

vložka č. 14263/T  

e-mail:    info@vshc.sk  

Zástupca objednávateľa vo veciach: 

   a/ zmluvných:  Ing. Beatrix Kopcová 

   b/ technických: Ing. Marcel Balko 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

  

2. Zhotoviteľ:  

Názov:    Miroslav Mikulek, s.r.o. 

Sídlo:      920 56 Dvorníky 544 

Zastúpený:     Miroslav Mikulek – konateľ spoločnosti 

IČO:      36 741 949 

IČ DPH:     SK2020316298 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, 

vložka č. 19659/T  

Zapísaný:   v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 10182  

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

IBAN:    SK96 0900 0000 0002 8484 8766 

BIC:    GIBASKBX 

e-mail:      mikulek@mikulek.sk 

Zástupca zhotoviteľa vo veciach: 

a/ Miroslav Mikulek  

b/ Miroslav Mikulek  

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
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II. 

PREDMET  DODATKU 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve na základe informácie zhotviteľa v súlade 

s článkom IV. Bod 4.5 Zmluvy o dielo, nakoľko nastal posun v dodávke špeciálnych 

stavbených konštrukcií a dielov na strane výrobcu. 

 

V súlade s článkom IV. Bod 4.5 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia 

článku IV Bod 4.1.2 nasledovne: 

 

4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:  15.12.2021 
 

Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

 

                                                                           III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Dodatok zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tomto dodatku k zmluve výslovne upravené sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok k zmluve uzavreli slobodne a vážne, prečítali 

ju, jej obsahu porozumeli a na znak  súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne 

podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

14.5  Tento dodatok k zmluve možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných 

vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

14.6 Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si 

ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 

v Hlohovci, dňa ................................. v ........................, dňa ..................... 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

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

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.                     Miroslav Mikulek, s.r.o.                                 

Ing. Beatrix Kopcová                                                      Miroslav Mikulek    

konateľka konateľ 

 

 


