
DODATOK č. 1 

KU ZMLUVE O DIELO č. CPNR-ON-2019/006056-017 zo dňa 2. 8. 2019 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
  

V zastúpení: Ing. Michaela Boďová 
 generálna riaditeľka sekcie hnuteľného 

a nehnuteľného majetku MV SR na základe plnej 

moci č.p.: KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 

01. júna 2018 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Ing. Ingrid Lovásová 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ing. Peter Matejovič 

Jozef Kalužák 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
  

IČO: 00 151 866 
  

DIČ: 2020571520 
  

tel.: 0961305443 

  
 

(ďalej len „objednávateľ“)  

  

Zhotoviteľ   

Názov a sídlo: Topreco s.r.o. 
M. Rázusa 683/32A 

955 01 Topoľčany 
  

V zastúpení: Mária Poluchová 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Mária Poluchová 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Jozef Poluch 
  

Bankové spojenie                            . 

Číslo účtu:                                                       . 
  

IČO: 34098674 

DIČ: 2020420017 

IČ DPH: SK2020420017 

tel.:                      . 
  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 145/N. 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 



 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. CPNR-ON-

2019/006056-017 zo dňa 2.8.2019, uzatvorenej na akciu „Šahy OO PZ, rekonštrukcia 

a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“), dohodli na tomto dodatku: 

 

Čl. I. 

Predmet Dodatku 
 

1.1. Čl. III. Čas plnenia bod 3.1. znie: 

 

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD  

sa uskutoční  nasledovne: 

 

 Začiatok doby plnenia  :  dňom odovzdania staveniska 

 Koniec doby plnenia  :  15.03.2020 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia  
 

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti. 

 

2.3. Dodatok sa vyhotovuje vo ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom šesť (6) 

rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

 

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ. 

 

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu,  

že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom 

Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave  dňa  12. 12. 2019  V Topoľčanoch  dňa  10. 12. 2019 

   

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 

   

 

 

 

  

 

Ing. Michaela Boďová 
generálna riaditeľka sekcie hnuteľného 

a nehnuteľného majetku MV SR 

 
 

Mária Poluchová 
konateľka 

 


