Dodatok č.3

k Zmluve o dielo zo dňa20.09.2019 na stavebné práce uzavretápodl'a ustanovenia § 536 a nasl.
zákona ě. 5l3ll991 Zb. Obchodného zákonnika v platnom znení medzi

Objednávatel':
V zastúpení:
Sídlo:

lČo:
čísloúčtu- IBAN:
(d'alej len,, obj ednávateť" )

obec Bohdanovce
Marta Gamrátová - starostka
Bohdanovce 742,044 16 Bolrdanovce
00323985
SK26 5600 0000 0004 1533 8003

a

Zhotovitel':
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Císlo účtu- IBAN:

tČo:
DIČ:

JANEKO

s. r. o.

Hurbanova 188/15, 075 0l Trebišov
Vladimír Janičina

TATRA BANKA, a. s.
SK09 l l00 0000 0029 4945 6062

36590134
2021961414
Zapísaný v: Okresný súd Košice Oddiel: Sro, Vložka číslo1623llY
(d'alej len,, zhotoviteť " )

článot< t.

preambula
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa20.09.2O19,
Predmetom ktorej bola ,oOprava miestnych komunikácií Bohdanovce". Dóvodom uzatvorenia
tohto Dodatku č. 3 je dohoda na pokračovanístavebnýclr prác, ktoré nemohli byť ukončenéz dóvodu,
ktorý je uvedený v dodatku č. 2. Na základe rrovej situácie je možnév stavebných prácach
pokraČovat'. Na základe toho objednávateť a zhotovitef sa dohodli na nasledovnom.

článok II.

Miesto a čas zhotovenia diela
1.1 Článok 3. Miesto a ěas zhotovenia diela bod 3.3, písm, c) Zmluvy o dielo
mení a bude zniet':

,,Dokončenie realizácie: do 15.10 .2020."

zo dňa20.09,2019

sa

článok III.
Spoločnéa záv erečnéustanovenia
2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteťnúsútčast'Zmluvy o dielo zo dňa20.09.2019 a je následným
dodatkom po dodatku č. 7 zo dňa 12,12.2019 a dodatku č,2 zo dňa 0l ,06.2020. Ostatné ustanovenia
Zmluvy o dielo ostávajú nemenné a v platnostibezzmeny,
2.2 Tento dodatok nadobťrda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a ťtčinnost'nasledujúci deň

po jeho zverejnení na webovej stránke Objednávatel'a.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastníktohto zmluvného vzt'ahu
obdrži dva rovnopisy.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumitel'ným a rrrčitým prejavom

slobodnej avážnej vóle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmierrok, ktoré by mohli
spósobiť jeho neplatnost', na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
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