Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Názov

Obec Rudňany

Sídlo

Rudňany 234, 05323 Rudňany

Štatutárny zástupca

Bc. Rastislav NEUVIRTH, starosta obce

IČO

00329533

DIČ

2020717842

IČ DPH

-

E-mail

rudnany@rudnany.sk

Internetová stránka

www.rudnany.sk

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu

SK03 0200 0000 0000 2412 0592

1.2 Poskytovateľ:
Názov

RMF Stav s.r.o.

Sídlo

Pribinova 1140/89, 053 11 Smižany

Štatutárny zástupca

Ing. Rastislav Fabian

IČO

51079411

DIČ

2120582046

IČ DPH

-

E-mail

rastislavfabian@gmail.com

Internetová stránka

-

Bankové spojenie

VUB a.s.

Číslo účtu

SK07 0200 0000 0038 5887 2057
II.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na oprave pisárskych chýb a zrejmých nesprávností uvedených v zmluve
nasledovne:
z:
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase realizácie projektu:
Rudňany 234, 05323
priebežne počas realizácie projektu 30 mesiacov
Miesto a termín
Rudňany
dodania predmetu
zákazky, lehota na
dodanie alebo
dokončenie predmetu
zákazky alebo trvanie
zmluvy

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
na:
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase skutočnej realizácie
stavebných prác projektu:
Rudňany 234, 05323
priebežne počas realizácie stavebných prác 30 mesiacov
Miesto a termín
Rudňany
dodania predmetu
zákazky, lehota na
dodanie alebo
dokončenie predmetu
zákazky alebo trvanie
zmluvy

2.2
3.1
3.2
3.3

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.
III.
Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, jeden výtlačok pre poskytovateľa a dva
výtlačky pre objednávateľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili
slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
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. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Rudňanoch dňa 02.12.2020
Objednávateľ:

Poskytovateľ:

_________________________

_________________________

