
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 134  uzatvorenej dňa 17.02.2021 
(ďalej ako „Zmluva“) 

 
 

medzi: 

 

Článok I 

1.Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:   POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  

Sídlo:   Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 

Oprávnení rokovať a zodpovední  

za zmluvné vzťahy:   Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva 

Ing. Peter Chovanec, člen predstavensta 

Oprávnený rokovať vo veciach 

technických:  Ing. Vladimír Belko 

Ing. Marián Šebeňa 

Ing. Erika Jendrišáková  

IČO:   36 372 076 

DIČ:   2022237547 

IČ DPH:   SK2022237547 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

BIC:    

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Tel:     

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č 10421/R 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 a 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Názov:   VINKstav, s. r. o. 

Sídlo:   Jasenica 137, 018 07 

Štatutárny orgán:  Ing. Vincent Kňažko – konateľ 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:    Ing. Vincent Kňažko – konateľ     

IČO:   44 389 256 

DIČ:   2022681485 

IČ DPH:    SK2022681485  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:                      

SWIFT:                           

Tel./Fax:    

E-mail:    

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vložka č 20708/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II 

Predmet Dodatku č.1 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 134 uzatvorenej dňa 17.02.2021.  

 



2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave pôvodnej Zmluvy v časti článok 1. Zmluvné 

strany, tak že pôvodné znenie sa mení a nahrádza novým znením nasledovného nového znenia: 

 

Článok 

1. Zmluvné strany 

 

1.1.Objednávateľ: 
Názov:   POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  

Sídlo:   Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 

Oprávnení rokovať a zodpovední  

za zmluvné vzťahy:   Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva 

     Ing. Peter Chovanec, člen predstavenstva 

Oprávnený rokovať vo veciach 

technických:  Ing. Vladimír Belko 

    Ing. Marián Šebeňa 

    Ing. Erika Jendrišáková  

IČO:   36 372 076 

DIČ:   2022237547 

IČ DPH:   SK2022237547 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

BIC:    

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Tel:     

(Ďalej len ,,objednávateľ“) 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č 

10421/R 

 

 
a 

 

1.2.Zhotoviteľ: 
Názov:    VINKstav, s. r. o. 

Sídlo:    Jasenica 137, 018 07 

Štatutárny orgán:   Ing. Vincent Kňažko – konateľ 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:  Ing. Vincent Kňažko – konateľ     

IČO:    44 389 256 

DIČ:    2022681485 

IČ DPH:     SK2022681485  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:                       

SWIFT:                            

Tel./Fax:     

E-mail:     

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vložka č 20708/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

3. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave pôvodnej Zmluvy v časti článok 4.3 Termín 

plnenia, tak že pôvodné znenie sa mení a nahrádza novým znením nasledovného nového znenia: 

 

4.3. Termín plnenia 
- od 1.3.2021 do 29.02.2024 

 



4. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave pôvodnej Zmluvy v časti článok 6 Osoby 

oprávnené rokovať o veciach technických, tak že pôvodné znenie sa mení a nahrádza novým znením 

nasledovného nového znenia: 

 

Článok 

6. Osoby oprávnené rokovať o veciach technických: 
zo strany objednávateľa: Ing. Peter Chovanec 

    Ing. Vladimír Belko 

    Ing. Marián Šebeňa 

Ing. Erika Jendrišáková 

 

    zo strany zhotoviteľa: Ing. Vincent Kňažko 

 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve o dielo č. 134 uzatvorenej dňa 17.02.2021 nie sú týmto 

dodatkom dotknuté a ostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Dodatok č. 1 je platný odo dňa, kedy sa zmluvné strany dohodnú na celom jeho obsahu, čo vyjadria 

pripojením svojich podpisov pod text Dodatku č. 1. Podpisom sa stáva Dodatok č. 1 pre obe strany 

záväzný.  

3. Zmluvné strany týmto prehlasujú a berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané odo 

dňa podpisu tohto Dodatku č. 1.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, že bol spísaný na základe ich pravej a slobodnej 

vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, čo osvedčujú pripojením svojich podpisov pod text Dodatku č. 1. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, ich prejav vôle je slobodný, 

vážny, hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, čo 

osvedčujú pripojením svojich podpisov pod text Dodatku č. 1.  

6. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Jedno vyhotovenie je určené 

pre objednávateľa a jedno je určené zhotoviteľa. 

 

V ........................, dňa  .................        V ........................, dňa  ................. 

 

         Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

               

 

 

         .............................................................        ............................................................. 

         Považská vodárenská spoločnosť, a. s.    VINKstav, s. r. o. 

         Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva  Ing. Vincent Kňažko  

                                                       

 

 

............................................................. 

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.  

Ing. Peter Chovanec, člen predstavenstva                  


