---Dodatok Č. 1
k Zmluve o dielo číslo: Z20161712_Z
"Rekonštrukcia

a stavebné úpravy MK v obci IOLS"

uzavretej medzi účastníkmi:
Objednávateľ:
názov:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "objednávatel"')

Obec Olšovany
Olšovany 35, 044 19 Olšovany,
František Marcin, starosta
00324574
2021244959

a
Zhotoviteľ:
názov:
sídlo:
právna forma:
zápis v registri:
štatutárny orgán:
zastúpený:
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
spojenie:
email:
(ďalej len "zhotovitel"')

EUROVIASK, a.s.
ul. Osloboditerov 66, 040 17 Košice
akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Košice l, odd. Sa, vl. Č. 248N
predstavenstvo
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditer a člen predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva
Ing. Stefan Balint, riaditer závodu Košice
Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
31651518
2020490274
SK2020490274
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5025284698/0900
SK77 0900 0000 0050 2528 4698
tel.: 055/72 61 101,055/7261328
jana. fedorcova@eurovia.sk

(ďalej len "zmluvné strany")

Dodatok Č. 1 je vyhotovený nezabezpečenia finančných prostriedkov v predpokladanom
termíne
realizácie diela .. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom "III. Zmluvné podmienky" bod 3.2. :
Vypúšťa sa pôvodne znenie a nahrádzasa novým znením:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
Začiatok prác:
do troch pracovných dní od prevzatia staveniska
Ukončenie prác:
do piatich mesiacov od prevzatia staveniska
Čl.II

Dodatok Č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch
vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávatel' a dve zhotoviteľ.
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Ostatné ustanovenia

pOvod nej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom Č. 1, ostávajú v

platnosti bez zmien.
Dodatok Č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podplsania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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V Košiciach dňa 25.8.2016
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Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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František Marcin.

starosta
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Ing. Daniel Hanko
finančný riaditel
a člen predstavenstva
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