
DODATOK č . l 
K ZMLUVE O DIELO č. ZoO 12/ 2010 
uzatvorenej podro §536 o nasl. zákono č. 513/1191 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení 

l. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: TRIXPA, s.r.o. 
Sídlo: Priekopská 3706/104, 036 01 Martin 
IČO: 44527 438 
IČ DPH: SK2022727674 
Registrácia: OR pri OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 50448/L 
Bankové spojenie: Tatro banka, o.s., č.ú. 2624027972/1100 
Zo spoločnosf koná: Peter Žídek, konoter 
Osobo oprávnená konof vo veciach technických: Peter Žídek 

o 
Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

SENIOR Martin n.o. 
E.B.Lukáčo 2, 036 Ol Martin 
45732263 
2023029591 

zo n.o. koná: Ing. arch. Dušan Holon. rioditer 
Osobo oprávnená konof: 
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mrázlková 
Vo veciach opisu predmetu zákazky: Ing. arch. Dušan Holan 

(dolej len "zhotoviteľ') 

(dolej len "objednávoter") 

Zmluvné strany so dohodli zmenif o doplnif vyššie uvedenú Zmluvu o dielo č. ZoO 12/201 O 
uzavretú dňo 30.12.201 O v zmysle § 536 o nasl. Zák. č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) 
v platnom znení tok, oko je nižšie uvedené: 

l. Pôvodné ustanovenia článku IV. Termín plnenia ods. 4.1 so nahrádza nasledovným znením: 

IV. 
Termín plnenia 

4.1 Zhotoviter so zaväzuje zhotovif o odovzdof objednávateľovi dielo v rozsahu podro čl. 111 
tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

o) Začiatok prác: do jedného (l) mesiaco od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
b) Ukončenie prác o odovzdanie dielo: do 06/2013. 

Neoddeliteľnou súčosfou tohto odstavca je termín odovzdania stavenisko objednávoterom, 
ktorý musí byf totožný s termínom začiatku prác. 

ll. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. l nezmenené. 



111. Záverečné ustanovenia 

l. Tento Dodatok č. l k Zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch 12) vyhotoveniach. pričom 
každá zmluvná strana do~ tane po jednom ll) vyhotovení. 

2. Tento Dodatok č. l dňom je platný a účinný podpisom obidvoma zmluvnými stranami. 

V Martine. dňa 09.07.20 13 

Objednávater: 

Ing. arch. Dušan H o l a n 
riaditer n.o. 

Zhotoviter: 

Peter ž íd ek 
konater 


