
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dńa 08.04.2019
uzavretej podl'a $ 536 a nasledovných zákona č. 513/l99l Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl.I zmluvné stľany

1. objednávate|': obec Vígl'aš
Zvolenská 1

962 02 Vígľaš

štatutárny orgán: Ing. Róbert Záchenský- staľosta obce

bankové spojenie: VUB a.s.

číslo účtu: SK70 0200 0000 0038 7272 4851
lČo: 00320382
DIČ: 2021318761

(ďalej len',obj ednttv ateľ*)

2. Zhotovitel'z

štatutárny orgán

KoLEK s.ľ.o.
Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01

Ing. Milan Mrva- konateľ spoločnosti

osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických:
Ing. Milan Mrva
bankové spojenie: SLSŁ a.s. Lučenec
číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 41327220
lČo: 36 OOt 465
lČ ppH: sl<202l466074
Zápis v obchodnom registľi okľesného sťldu Banská Bystľica, oddiel: Sľo, vloŽka č. 3501/S
(ďalej Ien,,Zhotoviteľ")

(objednávateľ aZhotoviteľ ďalej spolu ako ,,rZm|uvné strany")

Zmluvné strany nazáklade dohody uzatvfuajutento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo đřw08.04.2019
v nasledovnom znení:

čl ľ Predmet dodatku

Zmluvné, strany sa dohodli, že vzhľađom vecné a kvalitatívne ZÍneny v reallizácii Diela ( Príloha
č.2- odpočty, prípočty) sa zľušuje pľíloha č.I Zmluvy o dielo- Cenová ponuka Zhotoviteľa,
anakrádza sa Prílohou č.1 tohto dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na preľušenie pľác na diele na základe pokynu
objednávateľa z dôvodu nepredvídateľných prekáŽok na stavenisku sa ustanovenie č1. V ods. 1

zmluvy o dielo zľušuje anahrádza sa nasledovným novým znením:

l'. 1. Pręvzatie staveniska a začiatok zhotovovania Diela:
objednávateľa

na zá|<]'ade písomnej výzvy

2

Stavba: ,,Mateľská škola Vígl'aš- ľekonštrukcia- II. etapa"



obec Viglaš- KOLEK s.r.o.

1.2. Ukončenie, odovzdanie aprevzatie dokončeného Diela : 23.08.20t9

čl m Záverećné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu znluvnými stranami a úěinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia .

2. Zmluvné strany pľehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili,że dodatok bol
uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vô1e, vážne a zrozumitelhe, nie v tiesni, ani za nápadne

nevýhodných podmienok. Zmluvné strany naznak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho
prílohami ho potvľdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo 08.04.2019 ostávajú v platnosti.

4. Tento dodatok bol vypľacovaný v štyroch vyhotoveniach, zktorých zhotoviteľ pľevezme dve
vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

Príloha č.1- Rozpočet po zÍnene

Príloha č.2- odpočĘ pľípočty


