
Obec Revúcka Lehota
Revúcka Lehota 80, 049 18 Lubeník

Dodatok č. 3 k
ZMLIJVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona ě. 5l3l1991Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení

I. Zmluvné stranf

1. Objednávatel':
Organizácia: Obec Revúcka Lehota
SÍdlo: Obecný úrad Revúcka Lehota, Revúcka Lehota 80, 049 l8 Lubeník
V zastúpení: Ján Šeševička, starosta
ICO: 00328715
Kontaktný e-mail: +42l 907 807 417, revuckalehota@ferdonet.sk

(d'alej len,,Objednávatel*')

2, Poskytovatel':
Organizácia: Zoltán Tóth
Adresa : Farská lúka 54l|595,986 0l Fiťakovo
V zastúpení: ZoltánTóth
ICO: 1783482l
DIČ: 1030083120
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Fil'akovo
IBAN: SK76 0200 0000 0013 8774 6054
Kontakt: +42l 902232l0l,tothzoltanl@zoznam.sk

(ďalej len,,Poslqytovatel"')

r..o'nÍ)-lu,.y

l. Poskytovatel' sa zavázuje na pozícii ,,Stavebného dozoru" pre Objednávateťa
zabezpeěit' služby súvi siace s i mplementáciou proj ektu.

2. Názov projektu: Rekonštrukcia domu smútku v obci Revúcka Lehota
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020
Číslo vYzvy : 22/PRY l20l7

3, Náplň služieb:
a. kontrola projektovej dokumentácie
b. kontrola materiálu a jeho kvality
c. zaistenie plynulosti výstavby
d. kontrola súladu prác s projektovou dokumentáciou
e. zostavovanie správ a vedenie evidencie
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Term ín p o skytov an ; TTrff i::ňŤ§:i}řt""tT!ř'JÍiJ"ť ě i n n o st i u ve d en é č l . I l .

tejto zmluvy do I2l202I.
Rársah p o.-kytouunej služby : podťa potrieb obj edn ávate ťa.

yL. záv er ečné ustanovenia

Ostatné ěasti zmluvy ostávajú nezmenené
pokial, nie je v tejto zmluvě dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných

strán Obchodným zákonníkom,
v pirp"a. ,auázneno fo.usenia tejto_zmluvy je zmluva vypovedatel,ná s okamžitou

plátnósťou s písomným udaním dóvodu,

Dodatky k tejto ,*luu. móžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma

zmluvnými stranami.
Táto zmluva je napísaná v troch qýtlaěkoch, z ktoqých každý má hodnotu originálu,

ÓÚ; 
"anarrutel" 

obdůí dva a Poskytovateť j eden .rovnopis.
Zmlwné strany sa oboznámili'sobsahóm tejto zmluvy, plne mu porozumeli ana

znak súhlasu sjej obsahomju podpísali,
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V obci Revúcka Lehota, 15.06.2021

ur,"*ť"* Poskytovatel'
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