SMLOUVA O DILO - DODATEK C. 1

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
číslo smlouvy objednatele 29/09854/22
číslo smlouvy zhotovitele 1/2022
I.

Smluvní strany a identifikační údaje

1.

Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:
ıćz

DIČ;
Bankovní

město Uherský Brod.
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
Ing. F erdinandem Kubáníkem, starostou
002 914 63

CZ00291463
Spojení:

Česká spořitelna

a.s.

č-účI“=
2.

Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:
íćz

DIČ;
Bankovní Spojení:

GARD&N UH

Hradišťská 90
686 03 Staré Město
vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 46814
lng. Ladislavou Nagyovou,jednate|kou
26954575

CZ26954575

Komerční banka

Z důvodu posunu termínu podpisu Smlouvy o dílo ze
O dílo ze dne 28. 04. 2022 takto:

V čl

S. r.o.

a.s.

Strany objednatele se

mění a doplňuje smlouva

III. Doba plnění a místo plnění
bodu jedna v textu: „Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí
text ,,l5. ()6. 2022“ a nově se nahrazuje textem: ,,30. 06. 2022“
.

se Z

dílai“ vypouští

.

Zbývající ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech
vyhotoveních, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 paré a objednatel 2 paré.
Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu S Nařízením Evropského parlamentu a
Rady 2016/679, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR).

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
Zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“). Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným Zákonem zašle k
uveřejnění objednatel.

1

Doložka dle

§ 41 Z. č.

128/2000 Sb.. O obcích (Obecní Zřízení)

Schváleno orgánem Obce: Rada města Uherský Brod
Schůze konaná dne 30.05.2022
č. usnesení 3036/RI 19/22
.

V

Ském Brodě

G 474,

vv
Ve Starem Meste
,

Objeđlìaľeli

/

2

/“

.

dne:

Zhotovitel:
/

/
2

Á/`7/

