ZMLUVA O DIELO č. 03/07/2018
Dodatok č. 1
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Obec Gaboltov
Sídlo:
Obecný úrad Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov
IČO:
00321966
DIČ:
2020623033
Štatutárny zástupca:
Martin Ceľuch – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:
Martin Ceľuch – starosta obce
Bankové spojenie:
Prima banka a. s., pobočka Bardejov
IBAN:
SK96 5600 0000 0036 2587 6014
Tel.:
+421 54 4794131, 0948 024 512
E-mail:
obec_gaboltov@mail.t-com.sk
Webová stránka:
www.gaboltov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zapísaný:

EKOMOS s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
31662340
2020520315
SK2020520315
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 784/P

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené konať vo veciach technických:

Bankové spojenie:
IBAN:
Tel/fax:
E-mail:
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ
Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ

VÚB a.s.
SK18 0200 0000 0038 0238 8856
051 7723625
office@ekomos.sk
www.ekomos.sk

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)
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Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/07/2018 na zhotovenie stavby
„Gaboltov - Obnova administratívnej budovy“ (ďalej len „Zmluva o dielo“)
2. Predmet Dodatku č. 1
2.1 Znenie článku 10.2 sa mení nasledovne:
Termín ukončenia realizácie stavebného diela : do 8 mesiacov odo dňa účinnosti uzatvorenia zmluvy
a následného odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania.
3. Záverečné ustanovenia
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve
Zhotoviteľ.
Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 03/07/2018, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č.
1, ostávajú naďalej v platnosti.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Gaboltove

V Prešove

dňa 7.1.2019

dňa

Za objednávateľa:

7.1.2019

Za zhotoviteľa:

___________________________
Martin Ceľuch – starosta obce

_________________________________
Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ
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