DODATOK č. 1
ku zmluve o dielo zo dňa 20.12.2010 uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. /Obchodného zákona/

Zmluvné strany
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom hlavného mesta SR
Bratislavy
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto
Číslo účtu: 6327-012/0200
IČO: 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
a
Zhotoviteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Zastúpená: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektorom STU v Bratislave
Zriadená: zákonom č. 170/1937 Sb. z. a n. zo dňa 25. 6. 1937
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000323813/8180
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: pre účely spracovania vedeckovýskumných úloh nie je platiteľom DPH
(spoločne ďalej tiež ako “Zmluvné strany”)
Preambula
Nakoľko bola schválená Žiadosť o zmenu projektu „CIDEP“ na základe žiadosti hlavného
partnera projektu Magistrátu mesta Viedeň, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto
dodatku.
Článok 1
Ruší sa doterajšie znenie Zmluvy o dielo zo dňa 20. 12. 2010 uzavretej podľa § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákona/ článku III. - Miesto a termín zhotovenia
a odovzdania Diela ods.2 uzatvorenej medzi Objednávateľov a Zhotoviteľom, a nahrádza sa
znením:
„2. Termín vykonania a odovzdania Diela bude stanovený hlavným partnerom projektu
„CIDEP“ (Magistrát mesta Viedeň, Rakúsko), najneskôr však do 31.08.2011.“

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú
ho slobodne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 4 vyhotovenia.

V Bratislave, dňa .............2011

Za zhotoviteľa:

doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., v.r.
rektor STU

Za objednávateľa:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor
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