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Dodatokč.l
k Zmluve uzatvorenej v zmysle § 591 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

z.č. 513/1991 Zb., zo dňa 21.09.2017

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
IČ DPH:
Č.účtu:
Zápis v:

MIVE facility services, s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
47902817
Ing. Michal Malíček
SK 2024152746
SK7075000000004020859179
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., vložka číslo:
100851/B

Kontaktná osoba v technických veciach: Ing.Michal Malíček, mobil: 0911 561 663, e-mail:
malicek@mive.sk; revizie@mive.sk

Objednávateľ:
Názov/obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
00306177
2021006746

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Szabó
Č.účtu: SK1502000000001335573956
Kontaktná osoba v technických veciach: Dagmar Gombárová

l.
Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve uzatvorenej v zmysle § 591 a nasl.

ustanovení Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 zb., zo dňa 21.09.2017, nasledovne:

V Čl. II, v bode 2.2 Predmet zmluvy zahŕňa: sa mení odsek 3 a Čl. II v bode 2.2 nadobúda
nasledovné znenie:

Poskytovanie bezplatnej konzultačnej služby - telefonické konzultácie ohľadom obsluhy a
údržby technického vybavenia. Táto poradenská činnosť nesmie mať charakter spracovania
technologického projektu.
Garanciu začatia riešenia problému v prípade poruchy technického vybavenia do 24 hodín
od nahlásenia objednávateľom. Riešenie technických problémov bližšie upravuje bod 4.4
Pravidelnú ročnú servisnú prehliadku EPS a údržbu technického vybavenia v rozsahu
potrebnom k zabezpečeniu funkčného stavu vybavenia podľa požiadaviek objednávateľa.
Periodickú odbornú prehliadku a skúšku technického vybavenia a elektrickej časti
technického vybavenia v zmysle STN 332000-6, podľa Vyhlášky Min.práce a soc.vecí SR
č.50812009,MV SR 726/2002 a podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. Vykonávanúv intervale raz
za 1 rok na základe evidencie dodávateľa (v prípade zmeny všeobecných platných predpisov
prehliadku a skúšku vybavenia v periodicite a podľa príslušných noriem nahradzujúcich v
tomto bode uvedené normy).
Po dohode s objednávateľom zaškolenie obsluhy technického zariadenia.

II.
Záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.



Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach,z ktorých jedno

vyhotovenie prevezme Objednávateľ a jedno Dodávateľ.

V Sládkovičove, dňa .!~: .. ~~ .. :.r!!!i. 19.? ?'o~~ 
V Bratislave, dňa .

Dodávateľ:

•....•.. , - -..• -.-..•... -.-.-.-.. -.-•......• - •••...... ............- •..........•...•••.......•.•..•.................... .-
Ing. Anton'Szabó
Primátor mesta Sládkovičox

Ing. Michal Malíček
konateľ MIVE facility services, s.r.o.


