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Dodatok č.l k Zmluve o dielo

na zhotovenie stavby: "Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi, Pšurnovice"

zo dňa 30.01.2019

( § 536 a nasl. ObZ )

Objednávatel' : Mesto Bytča

Námestie SR 1/1,01401 Bytča

IČO: OO 321192, DIČ : 20 20 62 63 99

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

Čísloúčtu (IBAN) : SK12 0200 0000 0000 2352 5432

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

(ďalej len "Objednávatel' ")

a

Zhotovitel' : TAX HOLDING s.r.o.

so sídlom Karpatské námestie 10A, mestská časť Rača, 831 06 Bratislava

IČO: 50595075, DIČ : 2120387115

zapísanýv obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,

oddiel: Sro, vložka Č. 115496/B

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

číslo účtu (IBAN) : SK87 11000000002944063980

štatutárny orgán: PhDr.Gabriela Toiflová, konatel' spoločnosti

(ďalej len .Zhotovitel"]

sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.l k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby:

"Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi, Pšurnovice", zo dňa 30.01.2019, za týchto

podmienok:



l.

Čl. III, Čas plnenia, bod. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 30.01.2019 sa mení a znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzujevykonať Dielo do 60 (šesťdesiat)dní odo dňa protokolárneho

prevzatia staveniska, najneskôr v termíne do 31.05.2019.

II.

1. Zostávajúce body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.01.2019 zostávajú

nezmenené.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou, alebo týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve 

o dielo výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka,

prípadne iných všeobecne záväznýchprávnych predpisov platných a účinných

v Slovenskej republike.

3. Obidve zmluvné strany si tento dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2019

prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej

vôli a naznaksúhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2019 je vyhotovený v 4-och

rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každázmluvná strana obdrží po 2-och

exemplároch.

5. Tento dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2019 nadobúda platnosť dnom

podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na webovej stránke mesta Bytča.

v Bytči, dňa: 14.02.2019

TAX HOLDING s.r.o.
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Mesto Bytča
v zastúpení
Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

TAX HOLDINGs.r.o.
v zastúpení
PhDr. Gabriela Toiflová
konateľ spoločnosti


