
DODATOK č. 1 
KU ZMLUVE O DIELO 2019088/OVS 

uzatvorenej v Žarnovici dňa 03.07.2019 podľa § 563-565 z.č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác: 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Partizánskej ulici v Žarnovici“.

ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: Mesto Žarnovica
so sídlom: Mestský úrad Žarnovica

Námestie SNP č. 33
966 81 Žarnovica, SR

v zastúpení ; Kamil Danko, primátor mesta
- štatutárny orgán

telefonický kontakt: 045 / 683 00 11 (ústredňa)
fax: 045/681 21 52
IČO; 
DIČ;

00 321 117
2021111543

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žarnovica
číslo účtu; 
právna forma:

2677927851/0200
právnická osoba - samostatný samosprávny 
územný celok SR podľa zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“) na strane jednej 
a

2. Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
sídlo; Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica, SR
v zastúpení : Ing. Ľubomír Gúčik, konateľ spoločnosti

- štatutárny orgán
telefonický kontakt: 045 /681 21 54 (ústredňa)
fax: 045 /681 32 17
IČO: 
IČ DPH:

44 299 311 
SK 2022649431

bankové spojenie; VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
číslo účtu: 2484980453/0200
(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej



po vzájomnej dohode uzatvárajú 
tento 

DODATOK č. 1 
ku zmluve o dielo:

ČI. I

Zmluva o dielo uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom v Žarnovici dňa 
03.07.2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V ČI. m Čas plnenia ods.l sa mení znenie „termín ukončenia plnenia diela ; do 60 
pracovných dní od začiatku plnenia diela“ mení na znenie „ termín ukončenia plnenia 
diela : do 104 pracovných dní od začiatku plnenia diela“.

ČI. n
Zmluvné strany prehlasujú, že text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

uzatvárajú ho slobodne, vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

ČI. m
Tento Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle 

ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka účinný dňom 14.09.2019 t.j. dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a od s. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, čiže dňom nasledujúcim pôdni jeho zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa.

Či. IV
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana získa po dve vyhotovenia.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V Žeirnovici, dňa: 13.09.2019

Mesto Žarnovica,
v zastúpení Kamil Danko, 

primátor mesta .

V Žarnovici, dňa: 13.09.2019

Mestský podnik služieb 
Žarnov^'--'

Partizánska 1043
IČO: 44209311 IČ

Mestský podnik služieb arnovica s.r.o
v zastúpení Ing.Ľubomír Gúčik,

konateľ spoločnosti


