DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I. Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Vlčany
Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
Zast.: Ing. Gyula Iván - starosta obce
IČO: 00306312
DIČ: 2021024082
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK4202000000000019928132
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:

František Dudáš-DÉEF
Sídlo: 925 07 Mostová 444
IČO: 46 399 721
DIČ/IČ DPH: SK1030943144
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK59 5200 0000 0000 1444 1130
Zápis: Živ.reg. Okresného úradu Galanta č. 220-28004
E-mail: dudasff@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.11.2015 zmluvu o dielo (ďalej len
"zmluva"). Z dôvodu existencie nedostatkov v projektovej dokumentácii a nevhodných
poveternostných podmienok na realizáciu diela sa zmluvné strany dohodli na zmene
a doplnení zmluvy v podobe tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:
1. Čl. 5 bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
5.1.1 zahájenie prác: 7. november 2015
5.1.2 ukončenie prác: 10. marec 2016 v prípade vhodných klimatických
podmienok
Doba ukončenia a odovzdania diela sa môže predĺžiť v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok. O úprave termínu ukončenia sa urobí záznam do stavebného
denníka.

III. Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
2 vyhotoveniach.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu v plnom
rozsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s ním ho
podpisujú.

Vo Vlčanoch dňa 18.12.2015

V Mostovej dňa 18.12.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

___________________________
Za Obec Vlčany:
Ing. Gyula Iván – starosta obce

____________________________
František Dudáš-DÉEF

