
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 031020|7 zo dňa 03.10.20t7
uzavretej podl'a § 536 a rrasledovnýclr zákona č. 5l3ll991 Zb. Obclrodného zákorrníka v znení neskorších

predpisov

Čl. I Z-t.rvné strany.

Objednávatel': obec Revúcka Lehota

Sídlo: Revúcka Lehota č.80
049 18 Revúckalehota :

Zastúpený: MVDr. Ján Šeševička - starosta obce
IČo: 00 328 7l5
DIČ: 2020744825

(d'alej ako,, obi ednávatel"'

Zhotovitel':
Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Sídlo: Mikušovská cesta č.5319
984 0l Lučenec

štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva - konateť spoločnosti

Zapísaný: v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
tČo: 36 00l 4ó5
DIČ: 2020466074
tČ opH: SK2020466074
Bankové spojenie: SK20 0900 0000 0003 41327220

( d'alei ako ,,zhotovitel"')

Zrnluvné strany rra základe dohody uzatvárďlú tento dodatok č.1 k Znrluve o dielo č,03102017 zo dňa
03.10.2017 v nasledovnom znenízmien a doplnení:

Čt. U Predmet dodatku.

2.| Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia realizácie predmetného stavebného
diela ,,Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota." z dóvodu opatrení Covid-l9 ato
nasledovne:

Termín ukončenia prác:

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

30.09.2021

l l2



3.1

3.2

3.3

Dodatok č. l k ZoD - obec Revúcka Lehota - KOLE,K s.r,o.

čt. m 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 podťa ich pravej a slobodnej vóle, vážne a zrozumiteťne, 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.

Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zm|uvy o dielo ě.03102011 zo dňa 03.10.2017
a súvisiacich Dodatkov ku Zmluve o dielo ostávajú v platnosti.

Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteť prevezme dve
vyhotovenia a objednávatef dve vyhotovenia.

V Revúckej Lehote, dňa. . 25.05.202l

3.4

V Lučenci, dňa.. .25,05.202l

obec Revúcka Lehota

MVDr. 
/an 

Šesevieka

starosta obce Rel,ticka Lehola

KOLEK, s.r.o.

-7
Ing. Milan Mrva

konateť spoločnosti KOLEK, s.r.o.

|^ $

Stavba: .,Rekonštrukcia Dornu smútku v obci l{evúcka Lehota ."


