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ZOD 2010/151, Dodatok, č.7 

MINISTERSTVO  OBRANY SR 

Úrad pre investície a  akvizície  

Č. p.:ÚIA-682-45/2011-OOŠM 

                                                                                                                                    
                                                                                                                               Výtlačok číslo: 
 Počet listov: 2 
 Počet príloh: - 

Dodatok č.7    
k Zmluve o dielo č. 2010/151 

Číslo zhotoviteľa: LOT/002/10/DO 

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

SAP 6400000135 

 

 
Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:   SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

   Zastúpené Úradom pre akvizície a investície 

Sídlo:   Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

IČO:    30 845 572 

Zastúpený:  Ing. Pavol Líška  

riaditeľ Úradu pre akvizície a investície 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Letecké opravovne Trenčín a.s. 

Sídlo:   Legionárska 160, 911 04 Trenčín 

IČO:   36 351 156 

IČ DPH:  SK2022120694 

Zastúpený:  JUDr. Martin Dušanič 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10410/R 

   

 

V súlade s ustanovením článku XI. Záverečné ustanovenia bod 11.3. Zmluvy o dielo č.2010/151 sa zmluvné 

strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 2010/151 (ďalej len „zmluva“) 

v nasledovnom znení: 

 

 

 

 

V prílohe č.1  sa pôvodný text:  

E-04-GO  Práce nad rámec GO vykonané z dôvodu modernizácie vrtuľníka.  

 

 

Nahrádza textom: 

E-4-GO  Práce na základe vykonaného nálezu v rámci GO. 
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Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť  dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a   

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

            Tento dodatok je  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.2010/151 LOT/002/10/DO zo dňa 3.4.2010. 

2. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.“ 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2010/151 LOT/002/10/DO zo dňa 13.4.2010 a v znení Dodatkov 

č.1,2,3,4,5   nedotknuté znením tohto dodatku ostávajú bez zmien a doplnkov. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok podpísať, že svoju vôľu uzavrieť tento 

dodatok prejavili slobodne, vážne a bez omylu a tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok 

podpísali. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

______________________ –––––––––––––––––––––-  

JUDr. Martin Dušanič Ing. Pavol Líška 

predseda predstavenstva a riaditeľ 

generálny riaditeľ 


