
D O D A T O K  č. 1 

k Z m luve o spo lupráci č. C3f/41/105/14 zo dňa  27.10.2014

uzavretý podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Právna forma: štátny podnik
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v

oddiele Pš, vložka číslo 713/S 
IČO: 36 022 047
IČDPH: SK2020066213
DIČ: 2020066213
IBAN:............................................................ ...................
BIC:
Zástupca: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
v oddiele Po, vložka číslo 266/V

Kontaktná adresa a 
organizačná zložka podniku,
ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepný závod Košice 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

(ďalej ako „SVP, š.p.“)

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný:

M&D REALM s.r.o.
Mikušovská cesta 17, Lučenec 984 01 
Milan Kmáč -  konateľ 
46477004 
SK2820006937

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
v oddiele: Sro, vložka číslo: 21312/S

(ďalej ako „M&D REALM“) 

(ďalej ako „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č .l, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o spolupráci č. C3f/41/105/14 zo dňa 27.10.2014:

V ČI. I. Predmet zmluvy a doba sa mení odst. 2) nasledovne:

2) Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na obdobie do 31.12.2016 od účinnosti 
tejto zmluvy pri odstraňovaní a stínaní stromov a krov v súlade so stanoviskom Okresného úradu 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PO-OSZP3-2014/0862-04 zo dňa 
04.03.2014 a č. OU-PO-OSZP3-2015/048928-02 zo dňa 25.11.2015 na vodnom toku Torysa 
v rkm 48,000-54,000 v k.ú. Kendice v objeme zistenom na pni podľa znaleckého posudku 
vypracovaného odborne spôsobilou osobou Ing .. .... dňa 22.09.2014 spolu 75,43 m3.

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o spolupráci č. C3f/41/105/14 zo dňa 27.10.2014, ktoré neboli 
upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, s právnou silou originálu, z ktorých SVP š.p. obdrží 
tri rovnopisy a M&D REALM obdrží dva rovnopisy.

V Košiciach, dňa

................................................................  ■/.ý.......
Ing. Roman Ivančo, PhD. Milan Krriáč

riaditeľ OZ Košice _ _kpnat££.sp£)ločnosti


