
  

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. S03/2014_R 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

             

Prvý oddiel 
Úvodné ustanovenia 

 
 

čl. I 
Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ 

1/  ELVYT spol. s r.o., Nobelova 12, 917 00  Trnava   

 

zastúpený : 

zapísaný v OR : 

Bankové spojenie :  

číslo účtu : 

IČO : 

DIČ : 

IČ DPH: 

Kontakty:                                                 

 

 

Michal Hečko - konateľ spoločnosti 

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 851/T 

Prima banka a.s., pobočka Trnava 

1063103001/5600 

31419143 

2020391098 

SK 2020391098 

Tel./Fax.: +421/33/5512785, 5514384 

pohotovostný mobil: 0905 432 505 

e-mail: elvyt@elvyt.sk 

 
 

           
a 

 
 
 

Objednávateľ 

2/  Domov sociálnych služieb, 906 36 Plavecké podhradie 19 

 

V zastúpení : 

Bankové spojenie :  

číslo účtu : 

IČO : 

IČ DPH: 

Kontakty:                                                 

 

 

Ing. Jozef Sádovský, riditeľ 

Štátna pokladnica 

7000471787/8180 

30798227 

2022105954 

tel.:  +421/34/6584313 

e-mail: dsspp@centrum.sk 

 

 
      

                                            
                         uzavreli tento dodatok č.1k zmluve o dielo 
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Druhý oddiel 

Predmet zmluvy 

   čl.II 
 

Čl. X, bod 2 sa ruší nasledovný text:  
 

Táto kúpma zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 1.4.2014 na dobu určitú najviac 4 roky, t.j max. 
do 31.3.2018 alebo do vyčerpania limitu 10 000€ a nadobúda platnosť dňom podpísania 
zmluvnými stranami. 

. 
 

Čl. X, bod 2 sa nahrádza nasledovným textom:  

Táto kúpma zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 1.4.2018 na dobu určitú najviac 4 roky, t.j max. 
do 31.3.2022 alebo do vyčerpania limitu 10 000€ a nadobúda platnosť dňom podpísania 
zmluvnými stranami. 
 

 
Záverečné uastanovenie 

 
 
(1) Všetky ustanovenia pôvodnej servisnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom 

zostávajú nezmenené. 
 

(2) Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami, je  vyhotovený v počte 4 vyhotovení, z ktorých zhotovoteľ obdržal 2 vyhotovenia a 
objednávateľ 2 vyhotovenia. 
 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.1 je prejavom ich slobodnej          
vôle, že nebol prijatý v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 

V Trnave dňa 01.04.2018                                    V Plaveckom Podhradí dňa 1.4.2018 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………                          ………………………………………………   

            zhotoviteľ                                                                            objednávateľ 

          Michal Hečko                                                                  Ing. Jozef Sádovský 

     konateľ spoločnosti                                                                        riaditeľ 

 

 

                                            


