
Zmluva zverejnená dňa 26. 1. 2018 
 

  
        K   ZMLUV

                   uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v
 Obch

 
 

 
1.1 Objednávateľ:   
     
     
     Zastúpený:   
     IČO:    
     DIČ:     
     IČ DPH:    
     IBAN:    
 
 
1.2  Dodávateľ:   
     
            
      Osoba oprávnená rokovať
      vo veciach    zmluvných:  
      technických:   
      IČO:    
      DIČ:     
      IČ DPH:    
      IBAN:    
 

1. Pôvodné  znenie ods. 4.1 
 

„Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je 
vymedzená dátumami v zmysle bodu 8.6. tejto zmluvy.“

 
2. Pôvodné znenie ods. 8.6 článku 

 
„Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú vymedzenú dátumami: od 02.01.2018 do 
31.12.2018.“ 

 
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o

v platnosti bezo zmeny. 

Dodatok č. 1 

ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB  č.   P05
medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a

Obchodného zákonníka zo dňa 02.01.2017 

I. 
Zmluvné strany 

 Mestské lesy Bardejov, s.r.o. 
 Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov 
 Zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 
 Ing. Vladimír Zoľák - konateľ 
 47 332 638 
 2023830281 
 SK 202383028 
 SK75 1100 0000 0029 2989 7346 

 Ján Miko, Malcov 269,  086 06 Malcov
 Zapísaný na Okresnom úrade Bardejov,
 Číslo živnostenského registra:  760 - 

Osoba oprávnená rokovať 
 Ján Miko     

 Ján Miko 
 50 630 601 
 1081931774 
 nie je platcom 
 SK38 6500 0000 0000 1872 8139 

 
II. 

Predmet dodatku 
 

 článku IV. sa ruší a nahrádza novým znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je 
zmysle bodu 8.6. tejto zmluvy.“ 

článku VIII. sa nahrádza novým znením nasledovne:

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú vymedzenú dátumami: od 02.01.2018 do 

 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodaní služieb týmto Dodatkom nedotknuté, 

5/2017  
zmysle ust. §269 ods. 2 a nasl. 

 
OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 28448/P                                                                                                            

086 06 Malcov  
na Okresnom úrade Bardejov,  

 19131 

sa ruší a nahrádza novým znením: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je 

sa nahrádza novým znením nasledovne: 

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú vymedzenú dátumami: od 02.01.2018 do 

Dodatkom nedotknuté, zostávajú 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia tohto dodatku podľa § 47a zákona 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v nadväznosti   na 
ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 zákon o slobode  informácií  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
4. Tento dodatok   je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 
 

 
 
V Bardejove, dňa 26. januára 2018 

 
 
Dodávateľ:                                     Objednávateľ:  

 
 
 ............................................                                                      ............................................ 
   Ján Miko               Ing. Vladimír Zoľák 
                                                                                                         podpis a pečiatka 


