
Dodatok č. 1 
k ZoD „Vodovodná prípojka k Mestskému kultúrnemu stredisku – Odpojenie a výstavba novej 

vodovodnej prípojky“. 
 
 

I.   
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ :               
Obchodné meno:  Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev 
Sídlo:    Kováčska 85, 044 25 Medzev 
IČO:    00135283 
DIČ:    2020745815 
Štatutárny zástupca:  Ingrid Horváthová, ved. MsKS  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
1.2  Zhotoviteľ :    
 
Názov:    K&M&D, s.r.o.     
So sídlom :   Hviezdoslavova 35, 045 01  Moldava nad Bodvou  
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : Lupták Stanislav  
IČO :    44 781 393  
DIČ :    2022833472 
IČ DPH :   SK2022833472 
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK90 0900 0000 0050 6390 6857 
Zapísaný v:   zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č. 23744/V. 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenie 

 
Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI.bodu 11.1 pôvodnej zmluvy sa dohodli na dodatku 
č. 1 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy: 
 

III. Miesto a čas vykonania diela 
 

3.3. Termín realizácie diela sa z 1 mesiaca mení na 2 mesiace odo dňa prevzatia staveniska 
Zhotoviteľom. 
 
Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté. 
 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. 
Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
2. 
Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 
3. 
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení.  
4. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 
podpísali.  
 
V Medzeve,  dňa 12.05.2022        
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
...................................            .................................................... 
Ingrid Horváthová, ved. MsKS                             Lupták Stanislav 
                                                                                                                   konateľ K&M&D, s.r.o. 
 

 


