
Dodatok č. lll.
ku Zmluve o dielo č. 66/2079, zo dňa 28,o6.20t9,

no predmet zőkozky: ,,Cyklotrasy v obci C íÍer, II. etapo,"

zMtUvNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: obec Cífeą Nám. A. Hlinku 3 l, 919 43 Cífer

V zastúpení:
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo úetu IBAJrl:

ZHOTOVITEĽ:

V zasúpeni:
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:
IČo:
DlČ:
lČ opn;
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Mgr' Maroš Sagan, PhD., starosta

Mgľ. Maroš Sagaą PhD., sĺarosta
Ing. Vladimĺr Púčik
00 3r2 347
2021t33697
VÚB' as'
sK52 0200 0000 0039 7809 68s7

KOLEK' s.ľ.o.. Mikušovská cesta č.5319. 984 0l Lučenec

Ing. Milan Mrva, konatel' spoločnosti

Ing. Milan Mrvą konatel'
Ing. Milan Mrva.
3ó 001 465
Ż0Ż0466074
sK20204660?4
SLSP, a.s. Lučenec
IBAN SK20 0900 0000 0003 4t327220
oR oS v B. Bystrici, odd. Sro, Vl. č. 350l/s

a

Na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu zmeny Projektovej dokumentácie
(zmeny trasovania) a súbehu realizácie diela s novo budovanými inžinierskymi sieťami
(protipovodňový - odvodňovací kanál) sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (d'alej len
Zmluvy} mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. Lehota zhotovenia uvedená v čl' lll Zmluvy - Čas plnenĺa, sa nahrádza nasledovným
nouým údajom:

Lehota zhotovenia diela - do 31.08.2020

L



äverečné ustanovenla.

1 Dodatok sa stáva neoddellteľnou súčasťou Zmluvy a ie moŽné ho meniť písomnou
formou po dohode oboch zmluvných strán.

2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávaiú v platnosti.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží objednávateľa dva
zhotovitef.

Zmluvné strany Whlasuili, že dodatok si prečÍtali, porozumeli jeho textu a na znak
srihlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujti.

Tento dodatok je ptatný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
deň nasledujrici po dni jeho zverejnenia na weborrom sídle verejného obstarávateľa.
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