
                        OTIS 
 
 
                                   DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO 
                                         na servis zdvíhacích zariadení  
                                           č.zmluvy zhotoviteľa N 7041 
 
uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. , § 536 a násl. V platnom znení  

 

                                                       Článok I. 
                       Identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán  
 

Objednávateľ:    
 

Obchodné meno :                                          Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo:                                                             T.Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 
Zastúpená štatutárom :                                   Mgr. Milan Naňo – riaditeľ 

Vo v eciach obchodných oprávnený jednať :  Mgr. Milan Naňo 

Vo veci realizácie oprávnený jednať :           Oľga Mrižová 

Identifikačné číslo organizácie :                    00893480 

Daňové identifikačné čílo organizácie :         2020419665 

Identifikačné číslo pre DPH :                         SK2020419665 

Bankové spojenie :                                         Štátna pokladnica Bratislava 

Bankové spojenie – číslo účtu :                      7000308402/8180, 7000308066 

Adresa pre korešpondenciu.                            SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany 

Telefon /fax :                                                   038/5323097 

E-mail :                                                            sosoasto @sosoasto .sk 

Adresa umiestnenia zariadení :                       Školský internát, Mudroňa 2, 955 01  Topoľčany 

Osoba poverená zastupovaním odberateľa :   Mrižová Oľga 

Telefon/fax :                                                    038/5323097  
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Zhotoviteľ: 
 

Obchodné meno :                                          OTIS Výťahy, spol. s r.o. /OTIS/ 
Sídlo:                                                             Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 
Zastúpený :                                                    Ing.Ján Hriňa – konateľ spoločnosti 

Vo veciach obchodných oprávnený jednať :  Ing.Ján Hriňa –konateľ spoločnosti 

Vo veci realizácie oprávnený jednať :           .............................................................. 

Identifikačné číslo organizácie :                    35683929 

Daňové identifikačné čílo organizácie :         2020322964 

Identifikačné číslo pre DPH :                         SK2020322964 

Bankové spojenie :                                         VÚB Bratislava, pobočka Ružinov 

Bankové spojenie – číslo účtu :                     1144768056/0200 

Spoločnosť zapísaná :                                    OR OS Bratislava, odd.Sro, vl.č. 10405/B 

Telefon /fax :                                                  02/43412681, 02/43412436 

E-mail :                                                            ......................................................... 

 
                                                            Článok II. 
                                                       Predmet   Dodatku 
1.1 Predmetom tohto dodatku je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán, 

a to v období od skončenia činnosti Zmluvy o dielo č. N7041 na servis zdvíhacích 
zariadení zo dňa 2.4.2013.V nadväznosti na body č,. 3.1.2. k tejto Zmluve o dielo je 
predmetom tohto dodatku predlženie platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo č. N7041 

na servis zdvíhacích zariadení do doby nového výberového konania na dodávateľa 
predmetných  služieb v oblasti servisu zdvíhacích zariadení.  

1.2. Servis zdvíhacích zariadení sa bude vykonávať na zariadeniach uvedených v Prílohe 

Č. 1 – zoznam servisovaných zariadení.  

 

                                                 Článok III. 
                                     Platnosť a účinnosť dodatku 

2.1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom sa 
predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy č. N7041 na servis zdvíhacích zariadení na dobu 

         určitú do 31.12.2018 s tým, že v prípade, že odberateľ uskutoční výmenu zdvíhacích  

         zariadení zmluvný vzťah uzatvorený dodatkom zmluvy - zaniká.  

2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na portáli objednávateľa. 
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                                                         Článok IV. 
                                                Záverečné ustanovenia 
4.1. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. N7041 na servis zdvíhacích zariadení 

nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení a v nezmenenej 
podobe. 

4.2. Obidve zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 

         N7041  na servis zdvíhacích zariadení si pozorne prečítali a porozumeli jeho obsahu    

         v plnom znení.  

4.3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve 7041 na servis zdvíhacích zariadení je vyhotovený v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ  a jeden zhotoviteľ. 

 

 

 

V Topoľčancoch , dňa .....................                         V Bratislave, dňa .............................. 

 

 

 

 

 

          .Mgr.Milan Naňo                                                Ing. Ján Hriňa – konateľ spoločnosti 

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

   Podpis osoby oprávnenej   konať                                  Podpis osoby  oprávnenej konať  

        menom objednávateľa                                                     menom  zhotoviteľa 
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                                                                                                        Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve N7041 

 

 

Zoznam servisovaných zariadení 
 

číslo 
výťahu 

názov-adresa  budovy  
             mesto 

   typ výťahu 
      st./nast. 

   výr.číslo 
    rok výroby 

N3277 Internát Topoľčany TOV 250/0,7 

        7/7 

   4181-6002 

        1981 

N3278 Internát Topoľčany TOV 250/07 

        7/7 

   4181-6003 

        1981 

N3279 Internát Topoľčany NGS 500/0,18 

          2/2 

  2535-5-363 

        1987 

 


