
DODATOK č. 1
k Zmluve o die]o (dodávka stavebných prác)

u2atvorená podl'a ust.  §  536 a nasl. zákona č.  513/1991  Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany

1.1 0bjednávatel':
Názov
Sídlo
Štatutámy zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
E-mail
lntemetová stránka
Bankové spoj enie
Číslo účtu

1.2 Zhotovitel':
Názov
Sídlo
Štatutámy orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón
E-mail

Obec Rudňany
Rudňany 234, 05323 Rudňany
Mii-oslav Blišťan, starosta obce

00329533
2020717842

starosta@rudnany.sk
www.rudnany.sk
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK03  0200 0000 0000 2412 0592

SIBS W s.r.o.
Hutnícka 2713/10, 052 01  Spišská Nová Ves

lng. Marián Vavrek
50223909
212023 1564

SK2120231564
+421905527979

sibsmv@gmail.com

11.

2.1  Zmlu\mé strany sa dohodli na oprave pisárskych chýb a zrejmých nesprávností uvedených v zmluve   o
dielo (dodávka stavebných prác) nasledovne:

3.1        Predmetom  tejio  zmluvy je vykonávaníe  stavebných prác  _i)re  realizáciu _Dro_iektu  s  názwom:
Vybudovanle stojísk a sanácia neeákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany v rozsahu
určenom výkazom výmer a realizačnýľn rozpočtom.

3.2       Zhotoviteľ vykoná stavebné práce  s vlastným náradím,  ako  a_i  dodávlcu materiálu zabezpečí
zhotciviteľ. lo všetko v rozsahu uľčencim výkazcim výmer a realizačnýiľi rozpočlom.

2.2       0statné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

111.

3.1        Tento dodatokje vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, jeden výtlačok pre zhotoviteľa a tri výtlačky
pre obj ednávatel'a.

32       Zmluvné strany prehlasujú, Že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili
slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani zajednostranne nevýhodných podmienok, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisiúú.

33       Tento  dodatok  nadobúda platnosť dňom  podpisu  posledného  zo  zmluvnej  strany tohto  dodatku  a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka a zákona č. 21 ] #000 Z.z. o slobodnom prístupe k infbrmáciám.

V Rudňanoch dňa 07.11.2018

OBEC  RUDŇANY
OBECNY  ÚRAD

0S3  23  RUDŇANY

V Rudňanoch dňa 07.11.2018

SIBS  MV  s.ľ.Ú.
Hutnícka  2713/10

052  01  Spišská  Nová  Ves
0   50  223  909  DIČ   2120?315f`4


