
DODATOK č. 1
K Zmluve o servisnom prenájme rohoží uzatvorenej dňa 08. 10. 2018

Zákazník: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:

Právna fonna:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
1Č DPH:
1BAN:
Kontaktná adresa a organizačná zlozkapodniku, ktorej sa právny ukôn týka:

Martinská 49
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Bratislava v oddiele Pš, vložka č. 427/B
36 022 047
2020066213

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, riaditeľ odštepného závodu
Adresa rozvozov: Vodohospodárske laboratória. Vlčie Hrdlo, 824 19 Bratislava
Kontaktná osoba:
(ďalej ako „Zákazník“)

a

Dodávateľ:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
1BAN:
Zastúpený:
(ďalej ako „Dodávateľ“) 
(ďalej jednotlivo aj ako 
v príslušnom gramatickom

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 12299/T
35 742 364
2020219883

Iňg. Tomáš Frľmmel, konáttľľ

„Zmluvná strana“ alebo spolu s Dodávajúcim ako „Zmluvné strany“ 
tvare)

Úvodné ustanovenie
Z dôvodu výrazného nárastu cien pohonných hmôt, energií, materiálových nákladov a zvýšenej miery' 
inflácie pristúpil Dodávateľ k zvýšeniu ceny dohodnutej v Zmluve o servisnom prenájme rohoží zo dňa 
08. 10. 2018 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 
1 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1.
Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Zmluvy o servisnom prenájme 
rohoží (ďalej len „Zmluva“).

2. V bode 1 Zmluvy zo dňa 08.10.2018 sa mení cena servisného prenájmu čistiacich rohoží a zvyšuje 
sa o 3,9% s účinnosťou od 15. 8. 2022.
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Článok II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.

i

3.

4.

5.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a Občianskeho 
zákonníka).
Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú 
súhlas.
Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o servisnom prenájme rohoží a je vyhotovený 
v troch (3) rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre Zákazníka a jedno vyhotovenie pre 
Dodávateľa.
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o servisnom prenájme rohoží nedotknuté týmto Dodatkom 
č. I zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečitali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho 
vyplývajúcich.

v Bratislave, dňa ___________ _________
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik

vÄ?u£ dň 

Lindstrom, s.r

Ing. Ladislav Glinda
riaditeľ odštepného závodu
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