DOHODA O ZMENE ZMLUVY O DlELO

Obchodné meno:

Obec Lozorno

Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
e-mail:
ako objednávater

Hlavná 1, 900 55 Lozorno
00304905
Prima banka Slovensko, a.s.
SK34 5600 0000 0032 0374 7001
Mgr. tuboš Tvrdoň, starosta
obec lozorno.sk

a
Obchodné meno:

N.L. stav s.r.o.

Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
e-mail:
Telef. kontakt:
ako zhotovitel‘

Hlbokó 1097/7, 90055 Lozorno,
45374937
UniCredit Bank Slovakia a.s.
SK56 11110000 0010 8175 6006
Ing. Stanislav Lazar, konateľ
nlstav@azet.sk
+421 903 710 794

ako zmluvné strany medzi nimi dňa 18.07.2019 uzatvorenej m uvy o dlelo sa dohodli na jej zmene
a doplnení a nasledovne:

článok 1.

1. Zmluvné strany sa vzhradom na neočakávané Po začatí vykonávania diela identifikované
geologické a stavebné pomery dohodli na zmene Iokalizácie predmetu diela. Dielo bude
realizované v celom rozsahu na Kvetnej ulici v Lozorne a to vrátane tej časti dlela, ktorá mala
byť realizovaná na Borovicovej ulici v Lozorne. Realizácia časti diela na Borovicovej ulici v
Lozorne odpadá.
2. Rozsah, spósob forma vykonania dlela a diela samotného sa nemení. Vzhľadom na to sa
nemení ani dohodnutá cena diela.

článok 2.
Príloha či 7mluvy o dielo ~a nahrádza novou Prílohou či. Túto prĺlohu doručí obiednávateľ
zhotoviteľovi najneskůr do 31.08.2019, pričom bude zodpovedat ustanoveniu cli. tejto zmluvy.

Prijatie prílohy zhotoviteľ potvrdĺ. Rozpočty priložené v Prĺlohe 2. Zmluvy odjelo ostávajú vzhl‘adom
na nezmenený rozsah a charakter diela v platnosti bez zmien.

článok 3.
Strany sa tiež dohodli, že dlelo bude vzhradom na vyššie dohodnuté zmeny realizované v čase od
01.09.2019 do 31.10.2019.

článok 4.
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom je podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia v zmys e
osobitného predpisu.
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy O dielo zo dňa 18.07.2019 sa nemenia a ostávajú platné a účinné.
Dňom účinnosti tejto dohody zaväzuje strany Zmluva odjelo v znení tejto dohody.

3.

Strany potvrdzujú, že titulom uzatvorenia tejto dohody ako aj dóvodov, ktoré k jej uzatvorenju
viedli nemajú voči sebe žiadne pohľadávky ani nároky a tjeto ani nebudú vznášať alebo
uplatňovať.

Účastníci vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali, jeho obsahu pine porozumeli a že tento je
úplným a neskresleným prejavom ich slobodnej a vážnej vóle prostej akýchkorvek omylov, čo strany
potvrdzujú podpismi, ktoré nasledujú:

V Lozorne 16.08.2019

N. L. stav s.r.o.

Hlhoká 109717
900 55 L O z O r ii O
iČo. 45374.937 DiČ: 2022952675
_3.

Zhotovitel‘

Objednávatel‘

