
 

                                                         
 

 

Dodatok č. 1  Strana  1 

DODATOK č. 1 
K Zmluve o dielo č. 24/2020JEL uzatvorenej dňa 16.04.2020 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb. na prípravu a realizáciu prác (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ: 

 

Obec:                                                Obec Jelka    

Adresa:     Obecný úrad, Mierová 595/17 

PSČ:     925 23 Jelka 

Zastupuje:    Ing. Gabriel Kiš – starosta obce 

E-mail:     obec@jelka.sk 

IČO:     00 306011 

DIČ:                  2021006691 

Telefón:                                            031/7876132  

 

1.2. Zhotoviteľ: 

 

Názov:                                            MAXNETWORK s.r.o. 

Ulica:     Kapitána Jána Nálepku 866/18 

Obec (mesto):    Veľké Úľany 

PSČ:     925 22 

Kontaktná osoba, konateľ: Zoltán Tóth 

IČO:     36250481 

DIČ:     2020192009 

IČ DPH:                                         SK2020192009 

Zapís v ORSR:   Obch. register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13640/T 

Telefón:                                          031/23 00 501 

Bankové spojenie                 

Číslo účtu                                        

Email:    obchod@maxnetwork.sk 

 

2.       PODKLADY PRE UZAVRETIE DODATKU 

 

              Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku v zmysle článku VIII. ods. 1. Zmluvy o dielo „WiFi4EU Podpora 

internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Jelka“ č.z.: 24/2020JEL zo dňa 16.04.2020 

(ďalej len „zmluva“), je zmena termínu realizácie diela. Jedná sa o zriadenie a pripojenie nového odberného 

elektrického zariadenia, zo strany dodávateľa elektrickej energie.  

 

3. PREDMET DODATKU 

Týmto dodatkom sa menia články a body predmetnej  Zmluvy o dielo nasledovne: 

1.) Pôvodný článok III, bod 2. b) Zmluvy, ktorý znie: 

      2. Harmonogram realizácie diela  zahŕňa 1 etapu, ktorá je stanovená nasledovne: 

               a)  začiatok realizácie diela je deň po dni účinnosti tejto zmluvy, 

                             b) ukončenie realizácie diela je do 30.06.2020. 
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sa mení nasledovne: 

                    2. Harmonogram realizácie diela  zahŕňa 1 etapu, ktorá je stanovená nasledovne: 

                             a)  začiatok realizácie diela je deň po dni účinnosti tejto zmluvy, 

                             b) ukončenie realizácie diela je do 31.07.2020. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť výlučne len písomnou formou po 

dohode oboch zmluvných strán. 

2.) Ostatné ustanovenia ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v celosti platné a nezmenené.  

3.) Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých si ponechá každá strana jeden. 

4.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Za Predávajúceho:                               Za Objednávateľa: 

 

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 29.06.2020                            V Jelke, dňa 29.06.2020 

 

 

 

 

 

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

          Zoltán Tóth, konateľ                  Ing. Gabriel Kiš – starosta obce 

         MAXNETWORK, s.r.o.                                                                       Obec Jelka                                

  


