
DODATOK č. 1 V - W - ' / y - w . , 
K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY 

VEREJNÉHO VODOVODU 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

č. ZOP 37/2620/2003 BVS 

(ďalej len „dodatok") 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

(ďalej len „objednávateľ") 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta 
00 400 009 

a 

1 .2. Vykonávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Zástupca zodpovedný 
vo veciach technických: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
podľa výpisu z Obchodného 
číslo: 3080/B 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA predseda predstavenstva 
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva 

vedúci divízie distribúcie vody 
VÚB Bratislava - Ružinov 
SK0702000000000001004062 
35 850 370 
2020263432 
SK 2020263432 
registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka 

(ďalej len „vykonávateľ" a spoločne s objednávateľom ako „zmluvné strany" alebo aj 
jednotlivo ako „zmluvná strana"). 

Článok II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Kedže 
a) zmluvné strany uzatvorili dňa 15. 07. 2003 Zmluvu o zabezpečení odborného 

výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 37/2620/2003 BVS (ďalej len 
„Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok vykonávateľa zabezpečiť odborný 
výkon prevádzky verejného vodovodu vo vlastníctve objednávateľa, 
vybudovaného ako súčasť stavby špecifikovanej v článku II. bod 2.1. Zmluvy; 

b) na základe spoločných rokovaní sa zmluvné strany dohodli na úprave 
predmetu Zmluvy, a to v dôsledku ukončenia odborného výkonu prevádzky 



objektu „Vodný zdroj - vŕtaná studňa pitnej vody HDL-3, hĺbka 86,0 m, 
Qmax=20,0 l/s", uvedeným v článku II. bod 2.1. časť I. Zmluvy; 

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v znení, ako je 
uvedené ďalej. 

Článok III. 
PREDMET DODATKU 

3.1. S ohľadom na znenie článku II. tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene 
Zmluvy, a to nasledovne: 

V článku II. (PREDMET ZMLUVY) sa v bode 2.1 Zmluvy časť I. v celom rozsahu 
ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

Vonkajší vodovod - liatinové potrubie 
- vodovodné potrubie D N 150 z LT, v dĺžke 438,0 m 
- vodovodné potrubie D N 100 z LT, v dĺžke 362,0 m 
katastrálne územie: Jánošíková, obec Dunajská Lužná 

vybudované na základe rozhodnutia - povolenia na zriadenie vodohospodárskeho 
diela pod č. j. Vod./2066-H1-206 zo dňa 29. 07. 1971. Na vybudované vodovodné 
potrubie bolo vydané kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby č. ŽP. Vod/267-G-
39/1998-SU-Kzo dňa 20. 01. 1999." 

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

Článok IV. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok obsahuje ich skutočnú vôľu, že bol 
uzavretý slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že Dodatok nebol uzavretý 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si Dodatok pred 
podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento vlastnoručne 
podpísali. 

4.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných 
strán. Ak je Zmluva vrátane jej dodatkov povinne zverejňovaná podľa § 5a 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, Dodatok 
nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka, pričom objednávateľ sa zaväzuje v lehote troch (3) dní odo dňa 
zverejnenia zmluvy zaslať vykonávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

4.3. Právne vzťahy v tomto Dodatku výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 



4.4. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho tri (3) obdrží vykonávateľ a 
tri (3) objednávateľ. 

V Dunajskej Lužnej dňa: • ~f-

Za objednávateľa: 
Obec Dunajská Lužná 

V Bratislave dňa: Q 7 Jýfsj 2317 

Za vykonávateľa: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

„ V , . 
Štefan Jurcík Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
starosta - Y predseda predstavenstva 

Ing. František Sobota 
podpredseda predstavenstva 


