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Dodatok č.1
k Zmluve
zo dňa 25.8.2018 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej aj „Dodatok č. 1“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Peňažný ústav:
ČSOB, a. s.
IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

DefaTwister, s.r.o.
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
Ing. Ivana Dedinská
35858206
2020264257
SK2020264257
2627828302/1100
SK8511000000002627828302
OR SR B I., oddiel: Sro, Vlož.č.: 28857/B zo dňa 26.5.2003

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
1.

Zmluvné strany sa rozhodli, že v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní
uzavierajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.5.2018 (ďalej aj „zmluva o
dielo“) uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Článok I.
Predmet Dodatku č. 1

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. VI ods. 1 zmluvy o dielo sa mení a znie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že celkový súčet cien jednotlivých diel nepresiahne sumu vo
výške 13 474,80 Eur s DPH.
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3. Záverečné ustanovenia
1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2.

Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto dodatku č. 1 vyhlasujú, že si budú plniť svoje
vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1.

3.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú
naďalej platné a účinné.

4.

Dodatok bude účastníkmi dohody podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom
objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia Dodatku.
Každé vyhotovenie má platnosť originálu. Dodatok bol spísaný v slovenskom jazyku,
spravuje sa ustanoveniami platných slovenských právnych predpisov, bez použitia
kolíznych noriem.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu vrátane prípadných
odkazov na právne normy porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich
skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave dňa .................

V Bratislave dňa .................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.............................................
Hlavné mesto SR Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

.............................................
DefaTwister, s.r.o.
Ing. Ivana Dedinská, konateľ

