
Dodatok Č. 2 k Zmluve o dielo Č. 015/2017 zo dňa 06.10.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 015/2017 zo dňa 06.10.2017
(§ 536 a nasl. ObZ)

Objednávateľ: Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča

IČO: OO 321 192, DIČ : 2020626399

bankové spojenie: VÚB. a. s. Bratislava, pobočka Bytča

číslo účtu (IBAN) : SK12 0200 0000 0000 23525432

štatutárny orgán: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta

(ďalej len .Objednávatel'')

a

Zhotoviteľ: MI PE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551,01303 Varín

IČO: 36 837 075, DIČ : 2022453873, IČ DPH: SK2022453873

zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sro. VI. Č. 19518/L

bankové spojenie: ČSOB. a. s., Bratislava

číslo účtu (IBAN) : SK93 750000000040 0548 2131

štatutárny orgán, resp. oprávnená osoba: Peter Bugáň, konatel'

(ďalej len .Zhotovitel'")

l.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06. októbra 2017 Zmluvu o dielo Č. 015/2017 (ďalej len "Zmluva"

alebo .. ZoO") podl'a ustanovení § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v

platnom znení (ďalej len .,Obchodný zákonník"). V súlade s ustanovením čl. 2.9. Zmluvy a na

podklade oznámenia Zhotovitel'a a protokolárneho merania vlhkosti stavby zo dňa 02.

a 06.03.2018 (stavebný denník list. Č. 06779100 + FOTO) sa zmluvné strany dohodli na

uzatvorení dodatku Č. 2 k Zmluve o dielo Č. 015/2017 zo dňa 06. októbra 2017 v znení podl'a

čl. II. tohto dodatku Č. 2 :

II.

2.1 Článok 3.1. Zmluvy sa mení tak, že lehota vykonania Diela v zmysle čl. 3.1. Zmluvy sa

v dôsledku vlhkosti stavby a spodnej tlakovej vody podl'a čl. 2.1. tohto dodatku

predlžuje na 220, slovom dvestodvadsať dní od dňa protokolárneho prevzatia

staveniska.

2.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 015/2017 zo dňa 06. októbra 2017

a dodatku Č. 1 zo dňa 15.11.2017 týmto dodatkom Č. 2 nie sú dotknuté.
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III.

3.1, Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou alebo týmto dodatkom č, 2 k Zmluve

výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne

iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej

republike.

3.2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok Č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu

porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho

vlastnoručne podpisujú.

3.3. Tento dodatok Č. 2 k Zmluve je vyhotovený v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, po

troch pre každú zmluvnú stranu.

3.4. Tento dodatok Č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

Mesta Bytča.

V Bytči dňa: 06.03.2018 V Žiline dňa: 06.03.2018
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