Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017
uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Nitra nad Ipľom

Sídlo:

Nitra nad Ipľom 96. 985 57 Uoliša

Zastúpený:
IČO :
DIČ:

Bc. livadar Berky- starosta obce
00 648 388
2021097232

(ďalej ako „objednávateľ"

Zhotovíte!’:
Obchodné meno:
Sídlo:

KOLEK, s.r.o.

štatutárny orgán:

Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec
Ing. Milan Mrva- konateľ spoločnosti

Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
36 001 465
2020466074
SKZ020466074

(ďalej ako „zhotovíte!’'j

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa
27.11.2017 v nasledovnom znení:

ČI. 11 Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. V ods. 1 zmluvy o dielo sa zrušuje a nahrádza sa
nasledovným novým znením:
„Začatie realizácie, prevzatie staveniska: do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa
do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

Koniec realizácie:
v

Cl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia .

3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol
uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vazne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho
prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo 27.11.2017 ostávajú v platnosti.
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Obec Nitra nad Ipľom- KOLEK s.r.o.

3.4 Tenlo dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotovíte!' prevezme dve
vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Nitre nad Ipľom, dňa

V Lučenci, dňa ot/Styr

Obec Nitra nad Ipľom

KOLEK, s.r.o.
<

...................

................ 7^7—

Bc. Tivadar Berki
starosta obce

Stavba:

Ingľ^7l55PMTVäľ-DPH;SK2C2046ft()-4

kojMÍeľ spoločnosti
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