DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 17.5.2016,
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
„Prístavba Základnej školy Slovenský Grob" (ďalej len „Zmluva")
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Slovenský Grob

Sídlo:
Zastúpený a oprávnený konať
- vo veciach zmluvy:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ
(ďalej len ako „objednávateľ")

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Mgr. Štefan Gašparovič
VÚB a.s. Pobočka Pezinok
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
00305073
2020662248

a
Zhotoviteľ:

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená konať
- vo veciach zmluvy:

Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce
Jadlovský Martin – konateľ spoločnosti

- vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Jadlovský Martin – konateľ spoločnosti
Ragan Tibor – výkonný riaditeľ
Ragan Tibor – výkonný riaditeľ
43850065
SK2022510908
2022510908
Prima banka a.s.
SK21 5600 0000 0088 7860 4001
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel
Sro, vložka číslo 19431/P

(ďalej len „zhotoviteľ")
(spolu ako „zmluvné strany")

I.
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.2. článku 15. Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli
na jej nasledovných zmenách:
Body 4.1. a 4.2. článku 4. Lehota realizácie, sa nahrádza nasledovným znením:

4.1. Lehota ukončenia realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 31.10.2016.
4.2.

Platnosť a účinnosť zmluvy: Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných
strán. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na
webovom sídle verejného obstarávateľa.
Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na
adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
Lehota odovzdania staveniska: do 3 dní od dňa účinnosti zmluvy.
Lehota začatia: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska písomným
protokolom.
Lehota ukončenia: do 31.10.2016. Do tohto termínu sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať
objednávateľovi dielo bez chýb, nedorobkov, vád a s právoplatným kolaudačným
rozhodnutím.

II.
Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po dve vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Slovenskom Grobe dňa

V Giraltovciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.............................................

...............................................

Mgr. Štefan Gašparovič
Starosta obce

Jadlovský Martin
konateľ spoločnosti

