
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo ďřra15.07.2020 na stavebné práce uzawďápodťa ustanovenia § 536 a nasl.

zákotn ě. 5t3ll99t Zb. Obchodného zákonníka v platrrom znení medzi

Objednávatel':
V zastúpení:
Sídlo:
lČo:
číslo účtu _ IBAN:
(ďalej len,, obj ednávateť " )

a

obec Bohdanovce
Marta Gamrátová - starostka
Bohdanovce t42,044 16 Bohdanovce
00323985
SK26 5600 0000 0004 1533 8003

Zhotovitel': WORK- STAV, s. r. o.

Sídlo: Bohdanovce247,044l6 Bohdanovce
V zastúpení: Štefarr Mihok
Bankové spojenie: VÚB, a. s.

číslo úětu - IBAN: SK66 0200 0000 0041 6878 7159
IČo: 46183094
DIČ: 202326829l
Zapísany v: Obchodný registero OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 2773lN
(ďalej len,, zhotoviteť")

čHnok 1.
preambula

Zmlt;vné strany sa dohodli navzaFtotení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dřra§.a7.2a20,
predmetom ktorej je ,,Zvýšenie kapacity MŠ formou pdstavby spálne pre detií' v obci
Bohdanovce. Dóvodom uzatvorenia tohto dodatku je oprava administratívnej c§by pri podpísaní
Zmluvy o dielo. Týmto dodatkom dochádza k zosúladeniu zverejnených a zaslaných podkladov k
verejnému obstarávaniu a podpísanou Zmluvou o dielo.

čtánok 2.
Miesto a čas zhotovenia diela

1.1 Čhnok 3. Miesto a čas áotovenia diela bod 3.3, písm. c) Zmluvy o dielo zo día L5.07.2a2a sa

mení a bude znieť:
,,Dokončeni e rcalrizácie do 24 týždňov od prevzatia staveniskď'

čHnok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteťnú súčasť Zm|uvy o dielo zo dňa 15.al .202a. Ostatné ustanovenia
Zmluvy o dielo ostávajú nemenné a v platnostibezzmeny.



2.2Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň
po jeho zverejnení na webovej stránke Objednávateťa.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom kažÁý účastník tohto zmlurmého vzt'ahu
obdůí dva rovnopisy.

2.4 Zm|uvné strany vyhlazujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteťným a urěifým prejavom

slobodnej avážnej vóle, ktory nebol urobený zanápaďne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli
spósobiťjeho neplatnosťo na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bohdanovciach: 3 , 9, I-,OJ=(] v Bohdanovciach: 3 q to íL o

WORK§ . §TAV, s.r.o,
o44.16 Bohdanovóe 247

lCO: 46 íS3 O94
DlC:2a23268291

Marta Gamrátová - starostka RKS-STAV, s. r. o.
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