Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. DF – 160602
uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.
.
v znení neskorších predpisov zo dňa 20.06.2016

SERVIS A ÚDRŽBA IT
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
so sídlom: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700, DIČ: 2020170031, IČ DPH: SK2020170031
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11528/T
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Viliamom Hubinským, CSc.,
bankové spojenie:
(ďalej objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:
dFlex, spol. s r.o.
so sídlom: E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
IČO: 31 418 341, DIČ: 2020395806, IČ DPH: SK2020395806
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 61/T
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Jánom Aštarym
(ďalej zhotoviteľ)
sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. DF - 160602 zo dňa 20.06.2016
(ďalej zmluva), ktorým sa zmluva mení nasledovne
1. mení sa Záhlavie zmluvy v odseku:
Objednávateľ:
zastúpená konateľom spoločnosti po zmene znie: Ing. Viliamom Hubinským, CSc.
2. mení sa článok VI. zmluvy, ktorý po zmene znie:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmena tohto dodatku č. 1 je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2.

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. DF160602 zo dňa 20.06.2016, ktoré nie sú
dotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
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3.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda 01.01.2018, po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka na webovom sídle objednávateľa.

4.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné
strany obdržia po jednom vyhotovení.

5.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. DF-160602 zo dňa
20.06.2016.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho
podpísali.

Piešťany, dňa 22.12.2017
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

dFlex, spol. s r.o.

podpísané
__________________________
Ing. Viliam Hubinský, CSc.
konateľ

podpísané
__________________________
Ing. Ján Aštary
konateľ
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