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DODATOKč.l
k Zmluve o dielo č. 151213 na vypracovanie projektovej dokumentácie na

realizáciu stavby: Brestov - rekonštrukcia chodníkov uzatvorenej dňa 23.12.2015
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorený medzi

Objednávateľom:

Obec Brestov
sídlo: Brestov 99,08205 Šarišské Bohdanovce
IČO: 00326844, DIČ: 2021225393
telefón: 051/778 11 18
e-mail: ocubrestov@msprofi.sk
v zastúpení: Jozef Šoltés - starosta obce

lďalej len" objednávateľ'ŕ/
a

Zhotoviteľom:

Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
sídlo: Hviezdoslavova 6453/6,08001 Prešov
IČO:50031708,DIČ: 1083019971
telefón: 0907308 837
e-mail: miroslavlesko@gmail.com

1 ďalej len" zhotovueľ=/

lďalej spoločne tiež len "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana']

za týchtopodmienok:

l.

1.1. Dňa 23.12.2015 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená zmluva o dielo č.
151213, predmetom ktorej vypracovanie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vrátane
výkazu výmer a rozpočtu na stavbu: Brestov - rekonštrukcia chodníkov /d'alej len "Zmluva"/. Táto
Zmluva sa po dohode Zmluvných strán mení a doplňa týmto Dodatkom nasledovne v rozsahu
uvedenom v čl. II. tohto Dodatku.

II.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na zmenu bankového spojenia zhotoviteľa sa v čl. 1.
Zmluvné strany v bode 1.2. ZHOTOVITEĽ sa mení údaj o bankovom spojení zhotoviteľa tak, že
tento znie:

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK 8283605207004205923157



-

III.

J.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

IV.

4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.2. Tento Dodatok je možné meniť, doplňovať a upresňovať iba obojstranne odsúhlasenýrni
písomnými dodatkami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami.

4.3. V prípade, že niektoré ustanovenia Dodatku sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, alebo
v prípade, ak Dodatok obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich ustanovení. Na
mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také ustanovenie, ktoré
najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dojednané
ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu Dodatku
dojednané, keby na to zmluvné strany pamätali.

4.4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch /2/ rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých
po jednom /1/ obdrží každá zo zmluvných strán.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento vyjadruje ich
skutočnú vôľu a na znak súhlasu s ním ho podpísali.

v 1 a 06 2~~3V Brestove, dna . V Brestove, dňa .

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Obec Brestov
Jozef Šoltés - starosta obce

Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt


