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Dodatok č.l
k Zmluva o dielo č. 13 /2012 zo dňa 3.12.2012
Uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Čl.I
Zmluvné strany
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
Ing. Ján Sandtner, starosta

1.1. Objednávateľ
Zastúpený

:

Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných
:

Ing. Ján Sandtner

- technických

Ing. Vladimíra Nemčoková

IČO

:

00603406

DIČ

:

2020919120 IČ DPH : nieje platcom

Bankové spojenie

:

VUB, a.s. Bratislava-Dúbravka

Číslo účtu

:

Právna forma

:

10128032/0200
Zriadená zákonom č. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavom meste
SR Bratislave v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ

YUKO, spol. sr.o.
Vajanského 909/4
924 01 Galanta

Zastúpený

Július Kovács, konateľ

Osoby oprávnené jednať vo veciach
- zmluvných
:
Július Kovács
- technických
Július Kovács
ICO

31439926

DIČ

SK 2020370726

E-mail
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Predbežnú finančnú kontroluy zmysle § 9 zákona C. 502/2001 Z. z

o finančnej kontrole
.vykonal a svojim
podpisom.....i...t44|'í/-"7V;'/ Ponižuje súlad

Bankové spojenie

SLSP, a.s. Galanta

Číslo účtu

0024096190/0900

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3189/T
ČI. I I

Predmet dodatku č.l
Čl.2.1. Úprava termínu dodávky a realizácie diela
ČI. V

Lehota realizácie diela
Začiatok realizácie diela :
Ukončenie realizácie diela :

05.12.2012
16. 01. 2013

Zdôvodnenie : Práce boli zahájené v zmysle uvedenej ZoD. Zo strany zhotoviteľa bol
objednaný materiál podľa PD a rozpočtu stavby, ale časť tohoto materiálu nebol dodaný od
zahraničného dodávateľa a preto je ohrozený termín ukončenia diela. Jedná sa o rúry
o dimenziách 88,9 x2 a príslušné tvarovky / T-kusy a oblúky/,ktoré sa musia vyrobiť, nakoľko
<. tieto rozmery sa málo používajú a je o nich nízky záujem.
Túto dodávku zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, preto po dohode zmluvných strán dochádza k
úprave termínu vykonania, resp. ukončenie diela.
Cl.XI

Záverečné ustanovenia
9.7
Dodatok č.l
zmluvných strán .

nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch

9.8 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej
obsahu a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia.
9.9 Ostatné ustanovenia ZoD č. 13/2012 zo dňa 3.11.2012, ktoré nie sú dotknuté týmto
Dodatkom č.l zostávajú v platnosti.

V

Bratisiávir dňa ...17.12.2012

V Galante, dňa 17.12.2012

Ing.Ján Sandtner
starosta

Juiius Kovács
konateľ
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