DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo číslo AGR-11/2015 uzavretej dňa 23.11.2015 podľa § 536 a nasl. Obchodneho
zákonníka, pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:
Kanalizácia a COV Mníšek nad Hnilcom.

OBJEDNÁVATEĽ:
Názov

sídla

v zastúpení:

IČO

DIČ
Telefón
Mobil
e-mail

: Obec Mníšek nad Hnilcom
: Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom 292
055 64 Mníšek nad Hnilcom
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
: 00329380
: 2021259416
: 053/4799112,3
: 0905/475941
: obec@mnisek.sk

ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej
8

ZHOTOVITEĽ :
Názov

Sídlo
Zastúpený

: AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N
: Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1
: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Renčková, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických : Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
: 34136096
IČO
: 2020410568
DIČ
: SK2020410568
IČ DPH
: Sberbank pob. Nitra
Bankové spojenie
: 4220032301/3100
Číslo účtu
: +421 / 37 7723 022
Telefón
ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej
Zmluvné strany sa dohodli na následovnej zmene:

ćl. 5 TERMÍNY PLNENIA
5.1

Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet ZOD v rozsahu a obsahu dohodnutom v
článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
5.1.1. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.1. v termíne do 15.03.2016
5.1.2. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.2. v termíne do 30.06.2016
5.1.3. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.3. v termíne do 30.09.2016

čl. 6 cENA DIELAA PLATOBNĚ PODMIENKY
6.4. Vcene diela nie sú zahrnuté vedľajšie náklady, ktoré včase podpísania Zmluvy odielo
nebolo možné stanoviť. Jedná sa o poplatky za údaje potrebné k \lypracovaniu diela (napr.
SHMU), poplatky za vyjadrenia odborných organizácii a pod. Zhotoviteľ bude fakturovať
skutočné náklady podľa ním uhradených a dokladovaných faktúr.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok kzmluve O dielo nadobúda platnosť a účinnost' dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami.
Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú
zmluvnú stranu.

Objednávateľ :
V Mníšku nad

Zhotoviteľ :
Ilcom, 15.05.2016
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Ing. ' dovítKujnisch,
S arosta obce

V Nitre 12.05.2016
Ing. Stefan Matullk
konateľ spoločnosti

/,

/
ľ

\“§'»`,\`ŕ,_V,_"_„'YŕI",*'Í"'
` ›f.`.2`» ; *""

Ing. Mária Renčková
konateľ spoločnosti
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ROPROJEKT NHŘA s.r.o.
Chrenovská 32
949 O1 Nitra
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