
DaDAT)K č. 1
K zMLuVE o DIEL) zo DŇA 27.77.2077

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 5L3h991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskoršíchpredirisova§3ods.3,§5ods.3zákonač,343/2015Z,z.overejnom
obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len

,,ZmluVa")

zhotovitel'
zapísaná

so sídlom
zastúpený
bankové spojenie
lBAN
lČo
DlČ
Kontakt

Objednóvatel'
adresa
zastúpený
lčo
DlČ
bankové spojenie
lBAN
bankové spojenie
lBAN
Kontakt

ENESYS s.r.o.
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel : Sro, vložka č.5475/5
Na Štepnici 2538/5,960 01 Zvolen
lng Ján Chlebík - konatel'
OTP Group banka, a.s.

sK16 5200 0000 0000 121.L 4L95
36 031- 186
2020068006 lČ opH : SK2020068006
ian.enesvs@gmail.com tel.: +421 9O5 6t7 205

obec záhorce
Obecný úrad, Krtíšska 173198,991 06
PeadDr, Branislav Kázmer - starosta obce
00 31-9 694
2o27A3323
VUB, a.s.,Veký Krtíš
SK64 0200 0000 0000 05oz 6402
Prima Banka Slovensko, a.s.,Velký Krtíš
SK93 5600 0000 0060 5000 2001
starostilPzahorce.* tel.;+421 474893263

Zhotovitel'a objednávatel'uzatvárajú podl'a Obchodného zákonníka tento dodatok k

zmluve o dielo zo dňa 27,!L.2at7 :

Óánok t
predmet dodatku

Objednávatel' a zhotovitel' d'alej spoločnej aj ako "zmluvné strany" alebo na označenie
ktorejkolÝek z nich aj len ako "zmluvná strana" sa týmto dodatkom ku zmluve o dielo zo dňa
2I.L1,.2OI7 (d'alej len ,,zmluva") dohodli na nasledovných zmenách zmluvy :
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1. V súlade s bodmi 2.4. a 8.2. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uskutočnení zmeny
termínu ukončenia prác.7tohoto dóvodu a na základe dohody zmluvných strán sa mení
nasledovne č1,2.L. písmena c) Ukončenie prác:

póvodné znenie článku 2.1 písm. c): Do 4 mesiacov od uzavretia zmluvy o NFP
sa nahrádza novým znením článku 2.1 písmena c) Do 3L.L2.2OL9

2. Všetky ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nad'alej v platnosti.

lll. záverečné ustanovenia dodatku

].. Tento dodatok je neoddelitelhou súčasťou zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jeho zverejnenia podl'a osobitného predpisu.
3. Dodatok je vyhotovený vo troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to dve
vyhotovenia pre objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre zhotovitel'a.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho
vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že
dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho
vlastnoručne podpisujú.

v zá horciach, dňa .*,f.:..!.!...,H.!

:§t)ď#;Ť
;J :,l .*", jr,l.j
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