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DODATEK č. 1 KE
uzavřené podle ust.

§ 2586

a

SMLOUVĚ

násl.

DÍLO

č. SD/2019/0004/150

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

z.

na

HODONÍN, HŘBITOV

1. Smluvní

O

dodávku stavby

na

ve

ze

dne 16.1.2019

znění pozdějších předpisů

akci:

POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2.ČÁST

strany

HODONÍN

Objednatel:

Město

Adresa:

Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ 699001303

Bankovní spoj :
Zastoupené:

ve
v

smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou

technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

STAVBY VÁHO,

Adresa:

Pánská 25, 686 04 Kunovice

IČO:

28269314

DIČ

s.r.o.

CZ28269314

:

Bankovní spojení
Zatoupen: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Společnost je zapsána

v

obchodním rejstříku vedeném

u

Krajského soudu

v

Brně, oddíl C

vložka

57602

/dále jen zhotoviteP

Na základě tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě

Článek

dílo č. SD/2019/0004/150

ze

dne 16.1.2019

se

mění:

5, který nově zní:

Zahájení plnění díla:

21.2.2019

Ukončení plnění díla:

25.5.2019

Termín předání díla:

do 5 dnů od ukončení prací

5.1. Objednatel

se

zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti smlovouvy.

5.2. Práce zhotovitele

předání

a

na

realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního

převzetí staveniště.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo

zhotovitel je povinen
5.4,

o

na

na

jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla

tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
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a

Ostatní články Smlouvy

o

dílo 5. SD/20 19/0004/1 50

ze

dne 16.1.2019 zůstávají beze změny.

prohlašují, že byl sepsán
důkaz toho připojují své podpisy.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně

jejich pravé

a

svobodné vůle

Tento dodatek je vyhotoven

a na

ve

4 vyhotoveních,

z

a

nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení

uzavřen podle

a

zhotovitel 1

vyhotovení.
dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

Tento

Doložka dle

§

41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích,

Rozhodnuto orgánem Města:
Datum

a

číslo usnesení:

V Hodoníně dne:

l\

q

ve

a

účinnosti dnem

znění pozdějších předpisů

Rada Města Hodonín
19.3.2019 usnesení č. 538

V Kunovicích dne

% /\°\

:

'8-

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel společnosti
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