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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 01/17/S uzatvorenej v zmysle vyhlášky č. 87/96 Zb.  

a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zabezpečenie údržby a opráv výťahov  
medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  
Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
Sídlo: Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 
IČO: 30804191 
DIČ: 2020880719 
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Štatutárny  zástupca: Mgr. Ján Kmeť, PhD. - riaditeľ  
Kontakt: +421 2 44887478, +421 907 165608 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 a 

 

Poskytovateľ: 
Názov: Rastislav Sloboda 

Sídlo: Hrachová 14, 821 05 Bratislava 
IČO: 14019931 
DIČ: 1025420583 
IČ DPH: SK1025420583 
IBAN: SK38 0200 0000 0007 2254 9062 
Číslo účtu: 722549062/0200 
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
Prevádzkovateľ živnosti: Rastislav Sloboda, živnostník   
Kontakt: +421 2 53413026 
Registrácia: OÚ Bratislava, číslo ŽR: 105-10454 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“) 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku: 

Článok I 

Predmet dodatku 

1. Ods. 1, čl. VI. Záverečné ustanovenia sa nahrádza textom: 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.12.2016 s dobou platnosti do 31.12.2018, pričom každá 

zo zmluvných strán môže od nej odstúpiť v 3-mesačnej výpovednej lehote, plynúcej od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú hodnoverné, dostatočne určité, jasné 
a zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany výslovne 
vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, tomuto porozumeli a na znak súhlasu ho 
podpisujú. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa. 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
 

 
V Bratislave, dňa ...................... V Bratislave, dňa ...................... 
 
 
 Poskytovateľ Objednávateľ 
 Rastislav Sloboda DSS a ZPS Rača 
 
 
 
 ________________________ _________________________ 
 Rastislav Sloboda Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
 živnostník riaditeľ 

 
 

29.11.2018 29.11.2018 

podpísané  podpísané  


