DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. S 316/13
uzavretý podľa Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi:
Objednávateľom:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového
domu Žilinská 22/1, Piešťany
menovite uvedení v LV č. 7500 pre obec a k. ú. Piešťany
v zastúpení správcom: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo:
Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán:
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA, konateľ
IČO:
36 232 700
IČ DPH:
SK2020170031
bankové spojenie:
číslo účtu FPÚaO:
IBAN:
BIC:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 11528/T
(ďalej objednávateľ)

a
Zhotoviteľom:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38, 821 04 Bratislava
Ing. Igor Buday, konateľ
31 389 147
SK2020330202
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8412/B
(ďalej zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k zmluve o dielo S 316/13 zo dňa 13.1.2014
(ďalej zmluva), ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:
1)

v čl. III. zmluvy sa mení bod 3.1., ktorý po zmene znie:

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto dobe plnenia:
a) protokolárne odovzdanie miesta šachty (strojovne) objednávateľom: 10.06.2014
b) dodanie výťahu na miesto určenia: do 16.06.2014
c) ukončenie montáže, odskúšanie výťahu, príprava výťahu na overenie zhody: do 28.07.2014
d) ukončenie diela (odovzdanie a prevzatie): do 05.08.2014

2)

príloha č. 4 zmluvy – Technická špecifikácia sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia:

FAREBNÉ PREVEDENIE KABÍNY VÝŤAHU
Kabína typ SILVA HB
- Farba stien SNOW
- Farba podlahy GREY
- Farba líšt v kabíne TITANIUM
- Farba podhľadu TITANIUM
ŠACHTOVÉ DVERE
TYP CLASIC
- Farba dverí: TITANIUM
- Stredový pásik: YVORY
KABÍNOVÉ DVERE
TYP BUS
- Farba dverí Titanium
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo S 316/13 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňa 10.06.2014, deň po jeho
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Tento dodatok č. 1 bol spísaný a uzavretý na základe slobodne, vážne, zrozumiteľne a určite
prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dve vyhotovenia.
Piešťany, dňa 09.06.2014

Bratislava, dňa 09.06.2014

Objednávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytového domu Žilinská 22/1, Piešťany
v zastúpení správcom:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Zhotoviteľ:
VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o.

....................................................................................
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA
konateľ

..............................................................................
Ing. Igor Buday
konateľ

....................................................................................
Michal Trnovec
zástupca vlastníkov bytov
....................................................................................
Ing. Marián Ferech
zástupca vlastníkov bytov
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