
Dodatok č. l k zmluve o dielo č. 031020tr7 zo dňa 03.10.2017
uzavretej podl'a § 536 a nasledovných zákona č. 5 l3ll 99l Zb. Obchodnélro zákonníka vztrení neskoršíclr

predpisov ,; . -

Čl. l Zmluvné strany.

Objeclnávatei': olrec Revúcka Leltota

Sídlo: Revúcka Lehota č.80
049 l8 Revúcka Lelrota

Zastúpený: MVDr. Ján Šeševička - starosta obce
IČo: 00 328 7t5
DIČ: 2020744825

(d'alej ako,, obie dnáyate l"'

Zhotovitci':
Obciiodrré meno: KOLEK, s.r.o.

Sídlo: Mikušovská cesta č.5319
984 01 Lučenec

štatr"rtárrry orgán: ing, Milan Mrl,a - konatei'spoločnosti

7,apisaný: r, obchodnorn registri OS Banská Rystrica. oddiel: Sro. r,|ožka č. 350l/S
tČo: 36 001 465
D]Č: 2020466074
tť: npg: sK2020466074
}Jllnkovc stroit-ttic: SK2() 0900 00íJ0 (XX)3 4123 7220- l,-i-" -

( rl'ctle.i ako ,.zho|ol,ite l"')

,1iilltir,,iré sii,anl,na záklatje <iolrody uzatvzirajú terrto clodatok č.i k Zmlr_rve o ciielo č.0310201 7 zo dňa
()3. ] 0.20 ] 7 r, rrasledovllolll znení z,l,nien a doolnení:

čt. ll predrnet dorlatku.

2.1 Znúwné strany sa dolrodli na zr]lelle ternrínu ukončeiria realizácie preclrrretného stavebnélro
dieia ,,Rekonštrukcia Domu srnútku v obci Revúcka Lehota." a to nasledovne:

. Tcrnlín ukončenia prác: . máj 2021.

Stavl-.a: ..Rekonštrukcia Domu srnútku v obci Rer,úcka Lehota ." l l 2



Dodalok č.l k ZoD - clbec Rer,úcka Lehottr - KOLEK s.r.o.

3.1

3.2

čl. tn Záverečné ustanovenia. , ,

Tento dodatok nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol
uzatvorený podl'a ich pravej a slobodnej r,óle, vážne a zrozumitelne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho
príl ohami ho potvrdzujú svoj imi vlastnoručnýnri podpisr4i.

Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa č.03102017 zo dňa03.10.2017
ostávajú v platnosti.

Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktor;ých zhotovitef prevezme dve
vyhotovenia a objednávateť dve vyhotovenia.

.'.J

3.4
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ZzZ-r V Lttčenci. anu . (ť;.(6,.

KOLEK, s.r.o.

a4.ZoV Revúckej i-ehote, dňa

obec Revúcka Lehota ilcxa
tčo: loootlos tč Drtt: §K?t,]llrro?r gr

slarosta obcc Revúclca Lchota konate l' spoločnos t i 0,0 L E K, s. r. o.

t{ý

Ing. Milan Mrl,a

Stavba: ..Rekonštrukcia Domu smútku v obci Rcvúcka Lehota."
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MVDry'án Šeševička


