
DODATOK č.1
ku ZMLUVE O DIELO č. OS/2014

uzavretá podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Objednávateľ:

l.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov a adresa: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď

v zastúpení: Ing. Ivetou Belányiovou, riaditeľkou školy

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
číslo telefónu:

2. Zhotoviteľ:

Ing. Iveta Belányiová
Ing. Iveta Belányiová

Štátna pokladnica
7000494831/8180
00400238
2021002412
031/7892016,0911/034753

Názov a adresa: Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk Pľušťa 45, 901 01 Skalica

v zastúpení: Ing. Peter Wolf, štatutár
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Wolf
b) technických: Ing. Jaroslav Rehuš
stavbyvedúci:
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1423261004/1111
IČO: 35765712
DIČ: 2020274630
IČ pre DPH: SK7020000009
č. tel.: 0907/897 290
č. faxu:
Zápis v Obchodnom registri v Trnave, odd. Sro, vložka č. 116501T
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l.

1. Dňa 1. 8. 2014 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo
č. OS/2014, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela "Využitie obnoviteľnej energie
pre podporu prípravy teplej vody v športovej hale OA v Seredi" formou osadenia solárnych
kolektorov na bočnej stene haly podl'a projektovej dokumentácie vyhovenej Ing. Mariánom
Henekom, Trenčianska Turná, zákazka č. 995-04/2014 vypracovaná v 5/2014 a ocenenej
špecifikácii materiálu (výkaz-výmer).

2. Z dôvodu efektívnejšieho využitia slnečnej energie v dopoludňajších hodinách je potrebné urobiť
zmeny v projektovej dokumentácii.

3. Na základe uvedenej skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo
č. OS/2014 zo dňa 1. 8. 2014 tak ako je uvedené v tomto dodatku.

II.
Zmluva o dielo č. OS/2014 zo dňa 1. 8. 2014 (ďalej ako "Zmluva") sa mení a doplňa nasledovne:

1. Čl. II ods. 2.2 Zmluvy sa mení nasledovne: "Využitie obnoviteľnej energie pre podporu
prípravy teplej vody v športovej hale OA v Seredi" formou osadenia solárnych kolektorov
na bočnej stene haly podl'a projektovej dokumentácie vyhovenej Ing. Mariánom Henekom,
Trenčianska Turná, zákazka č. 995-04/2014 - zmena č. 1 vypracovaná v 8/2014 a ocenenej
špecifikácii materiálu (výkaz-výmer).

III.
1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávatel' dostane tri vyhotovenia

a zhotovitel' dve vyhotovenia.
2. Neoddelitel'nou súčasťou dodatku je:

Príloha č. 1: Projekt stavebných úprav
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

V Seredi, dňa: 12.08.2014

zhotovitel'
Ing. Peter Wolf

(riaditel' spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

zhotovitel'
Ing. Jaroslav Rehuš

(Technik, špecialista Vaillant & Protherm)

na'objednávatel'
Ing. Iveta Belányiová
(riaditel'ka školy OA Sereď)
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