
Dodatok č.1 

k zmluve o dielo (ďalej len ,,zmluva“) zo dňa  03.01.2020 

uzatvorenú medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany  

 
 

Objednávateľ :     Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

                               so sídlom Nám. M. R. Štefánika 1 / 1, 955 01 Topoľčany   

                               IČO :  44818378 

                               DIČ :  2022854053 

                               IČ DPH : SK2022854053 

                               zapísaný v registri OR OS Nitra odd. Sro, vložka č. 24871/N 

                               konajúci : Mgr. Bucko Martin – konateľ 

                               ( ďalej ako „ objednávateľ „ ) 

                                                                              

                                                                                a 

 

Zhotoviteľ :         Zdenko Kopecký – Montáž zabezpečovacej techniky             

                             so sídlom č. 99 , 956 38 Solčianky 

                             IČO :  32007981 

                             DIČ :  1020551631 

                             IČ DPH :  SK1020551631  

                             zapísaný v registri v živnostenskom registri č. ŽR 2044 / 1992 

                             bankové spojenie : SK 73 0200 0000 0012 7267 3553 

                             konajúci : Zdenko Kopecký 

                             ( ďalej ako „ zhotoviteľ „ ) 
 

Preambula 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s Článkom IX. bod 9.2 dohodli na nasledovných 

zmenách Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa  03.01.2020 

Článok II. 

Predmet dodatku 

Predmetom  zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020 je zhotoviteľ povinný za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve riadne a včas vykonávať pre objednávateľa nasledovné práce : 

        -  montáž a servis bytových dorozumievacích zariadení a zvoncov 

        -  montáž a servis dochádzkových zariadení 

        -  montáž a servis samozatváracieho systému dverí 

        -  montáž a servis  svietidiel v spoločných priestoroch  

Objednávateľ je povinný poskytnúť mu za tým účelom potrebnú súčinnosť a zaplatiť 

zhotoviteľovi  dojednanú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku VIII. Doba platnosti zmluvy.  

Článok VIII. Doba platnosti zmluvy bod 8.1 sa mení nasledovne: 



8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú :   od  01.01. 2020   do  31. 12. 2021. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020  

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020 ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 

dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.  

3.3 Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 

(jedno) vyhotovenie a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok 

neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej 

slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú. 

3.5  Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami.  

 

 

V Topoľčanoch, dňa             V Topoľčanoch, dňa  

 

 

 

                                   

––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––– 

Mgr. Martin Bucko      Zdenko Kopecký   

Mestské služby s.r.o.       konateľ 

konateľ                                

 


