DODATOK č. 1 K
ZMLUVE O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov
Sídlo
Zastúpený :
Telefón
E-mail
IČO
DIČ :
IBAN
(ďalej len „objednávateľ“)

: Obec Lužianky
: Obecný úrad Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
: Jozef Bojda, starosta obce
: +421 37 64 10 180
: obecluzianky@stonline.sk
: 34 003 517
: 2021175706
: SK63 5600 0000 0009 0217 5002

Zhotoviteľ
Názov
: KANGO, spol. s.r.o.
Sídlo
: Hlavná 45, 925 05 Vozokany
Štatutárny orgán
: Karol Czȍdör - konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných
: Karol Czȍdör
b) technických
: Karol Czȍdör
Zapísaný v obch. registri
: Okresného súdu Trnava, vl.č. 11595/T, odd. SRO
Bankové spojenie
: SWIFT (BIC): GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu
: IBAN: SK1309000000000201773640
IČO
: 36233170
IČ DPH
: SK2020193725
E-mail:
: czodor@kango.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok 1
Predmet
dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách:
Článok 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na
realizáciu naviac prác uzavretá osobitným postupom v rámci Priameho rokovacieho konania
alebo uzatvorením dodatku podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Objednávateľ vykonal zmeny Zmluvy o dielo so súhlasom Zhotoviteľa, preto tento dodatok
zosúladí právny stav s faktickým stavom.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží dva originály dodatku č. 1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým
prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevyhnutých
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho tento dodatok č. 1
obidve zmluvné strany podpisujú.

V Obci Lužianky, dňa:
Za objednávateľa:

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

Vo Vozokanoch dňa:
Za zhotoviteľa:

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

