
Dodatok č.2kzmluve o dielo č.0310201'7 zo dňa 03.10.20t7
uzavretej podl'a § 536 a nasledovných zákona č. 513/199| Zb. Obchodného z,ákonnika vznení neskorších

predpisov

Čt l Z^luvné strany.

Objednávatel': obec Revúcka Lehota

Sídlo: Rernicka L€hota č.80 t
049 t8 Revúckalehota

Zastipe.ný: MVDr. Járr Šeševička - starosta obce
tČo: 00 328 ?t5
DIČ: 20207U825

(ďalej alro,, obj ednávate ť "

Zhotovite|':
Obchodné meno: KOLE§ s.r.o.

Sídlo: Mikušovskí cesta č.5319
984 0l Lučenec

štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva - konateť spoločnosti

Zapísalý: v obchodnom registri OS Banská Bystricq oddiel: Sro, vložka č. 350lls
IČo: 36 001 465
DIČ: 2020466a74
tČ ppH: 1K2O2§466O74
Bankové spojenie: SK20 0900 0000 0003 4t32 7220

( ďalej alto ,,zhotoviteť")

Zmluvné strany na zéů<lade dohody uzatvénajú tento dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.03102017 zo día
03.10.2017 v nasledovnom znení zmien a doplnení:

čt. rr Predmet dodatku.

2.1Zmluvné strany berú na vedomie zmenu čísla účtu Zhotovitel'a:

- nou! účet - Bankové spojenie: SK40 0900 0000 0050 72 1 3 6364

Stavba: ,,Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota ." ll2



Dodatok č.2 k ZoD - obcc Rcvúcka Lchota - KOLEK s.r,o.

čl rn záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platrrosť dňom podpisu zrrluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho pdlohami sa obomámilí, že dodatok bol
uzatvorený podťa ich pravej a slobodnej vóle, vážne a zrozlrc.iiteťne, nie v tiesni, artí za nápadne
nevýhodných podmienok, Zmluvné strany na mak srflrlasu s obsahom tohto dodatku a jeho
prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa č.03102017 zo dřta03.I0.20t7 a
ku nej prislúchajúeich dodatkov ostávajú v platnosti.

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

3.2

3.3

3.4

V Revúckej Lehote, dňa
J1,1 lux,o

Objednávatel':

obec Revúcka Lehota

,*l/
MVDr. Jár{ Šeševička

starosta ol]ce Revúcka Lehota

V Lučenci, dňa. .4r, .Í.: UU. .

lJ

zhotoviteť:

konateť spoločnosti KOLEK, s.r.o.

KOLEK, s.r.o.

éS1;.,,,

Stavba: ,,Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota ." 2/2
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