
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/oDoB/134l47ĺ2009

uzavretei podľa s 536 a nasl. zákona č. 513/91- Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

objednávatel':
obchodné meno: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratistava, a.s. (BTS)
Sídlo: Letisko M. R. štefánika Bratislava,823 11 Bratislava 22
Korešpondenčná adresa: Letisko M. R. Štefánika, P. o. BoX 160, 823 11 Bratislava 2].6
Právna forma: akciová spoločnosť
štatutárny orgán: lng. Maroš Jančula - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

lng. Jaroslav Mach - člen predstavenstva
lČo: 35 884 916
lČ opH: sK 2021-8 12683
Bankové spojenie: VÚB Bratislava- mesto
Číslo účtu: L1z 4573754/o2oo
Spoločnosť je zapísaná na okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č'.:33Ż7/B

(d'a lej len,,objed návateľ')

Zhotovitel': Perútka s.r.o.
Sídlo: Bilíkova 71',84t01 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: RNDr' lgor Perútka - konateľ
lČo: 35 68]- 381
lČ opH: sK 2o2o8 71o3g
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
číslo účtu: 26Ż253 oo8o/ L1-00

Spoločnosť registrovaná: obchodný register Ba l, oddiel: Sro, č. vložky: 1-o18o/B

(d'alej len,,zhotoviteľ")

č!ánor ĺ'
Preambula

1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do
rivahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmĺenky, že
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. NZ/BTS/oDoBlI34l47/2009 uzatvorenej
dňa 18. 03. 2009 (d'alej len ,,zmluva").

a

t.2, Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodlĺ v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej
vol'nosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, na tomto dodatku č. 1 k zmluve a jeho
nasledovnom obsahu.

1.3. obidve zmluvné strany ýmto prehlasujú, že im nĺe sú známe žiadne prekážky, Koré by bránÍlĺ
uzavretiu tohto dodatku č. 1 k zmluve (d'alej len ,,dodatok").
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zmene zmluvy spočívajúcej V zmene

2'2' 
;":ĺ:';ľ[,na 

znenie odseku 2'1' dodatku sa ustanoveníe článku 3. ods. 3.1' zmluvy mení

"3'7' Tóto zmluva sa uzatvárd na dobu určitú, odo dňa jej uzavretia do 37, 03. 2o7g.,
2'3' 

;Jrffiffi,na 
znenĺe odseku 2.1. dodatku sa ustanovenie článku 4. ods. 4.4. zmluvy mení

"4'4' objednóvateľ je povinný uhradĺť faktúru za riadne prevzatti časť dieta v tehote 3o(slovom: tridsať) dní odo ai' iii doričenía. ,rĺ"i., Íoktúry bude preberací protokolvyhotovený v zmysle čIánku , *irő zmluvy,,.

článoł z.
Pľedmet dodatku

Clánok 3.
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok je vyhotovený v šýroch exemplároch, dva pre každú zozmluvných strán'

ľ:l?ĺ?:"k 
je uzatvorený a právne účinky nadobúda dňom jeho podpisu oboma zmluvnými

ostatné články zmluvy v znení jej dodatkov a príloh zostávajú nezmenené.
Zmluvné strany si dodatok prečíta.li, jeho.obsahu porozumeli, vyhlasujú, že predstavuje íchslobodnú a vážnu vôl'u zbavenú;Ĺeń.,i.;ňek omylu, nu ;ôĹ;;'Éoho ho podpisujú.

3.1.

3.2.

3.3.

3,4.

2 6 JAt{, 2012
V Bratislave dňa ...'..

Za objednávatel''

rng.
člen

é=:- Ing, Mareg:ftrňěula \-
. predseda prędstavensfua a ýkonný rbútel,Letbko u. n. šrcĺánĺka Alrpr; i;;;;.ś/";;

ć

v Bratislave dňa.'..

Za zhotovitel'a:

_.a-_\

RlllDr. Igor penitka
konate/,

Perútka s.r.o.

PĘRUTKA s.ľ
Bilikova 11

841 O1 BRATISLA
tčQ go 681 38'

Letbko M. R
a.s. (BTS)

Bratblaua,


