
•.RABAG s.r.o.
:1si<é NIVy 61/A, 825 18 Bratisla'

(<::9) __ - _
Dodatok č. 1

k zmluve o dielo Č. zhotovitel'a Č. ZoO 2017/GAl01/012 na stavbu:

"Rekonštrukcia miestnej komunikácie"

1. ZMLUVNÉ STRANY

a) Zhotovitel':
Sídlo
Registrácia

STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel Sro, vložka č, 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing, Branislav Lukáč, Ing, Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
17 317 282
SK2020 316 298
2020316298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s"
pobočka zahraničnej banky
SK54 1111 000000142311 0003
marian.kropuchšästrabaq.corn
STRABAG s.r.o. Oblasť Východ
Priemyselná Č. 248/4, 044 10 Geča

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných Ing, Peter Šulek, riaditel' oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditel' oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Michal Vojček , vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Právna forma
Štatutárny orgán

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie:

IBAN:
E-mail
Adresa na doručovanie:

- technických

- realizačných Ing, Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

(ďalej iba ako .Zhotovitel")

b) Objednávatel':
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:

Obec Poráč
Poráč 61, 053 23 Poráč
00329509
3525425005/5600

(ďalej len ako .Objednávateľ')

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č, zhotoviteľa 20 17/GA/01 /012 nasledovne:
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Článok č. 13. Záverečné ustanovenia

Znenie bodu 13 zmluvy o dielo sa doplňa nasledovne:

g) Ak zhotovitel' bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky
"Rekonštrukcia miestnej komunikácie", na realizáciu projektu zamestná osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizácie zákazky.

Zamestnať vyššie spomínané osoby sa môžu na pracovný pomer na kratší pracovný čas
(dobu určitú alebo neurčitú), na dohodu o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, atď.

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotovitel'a 2017/GA/01/010 zo dňa 18.07.2017, pokial'
neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť
zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/012 zo dňa 18.07 ')017.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých . ··'C!nia si ponechá objednávatel'
a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Geči, dňa 8.7.2018 dňa 9.7.2018

Zhotovit.- .: l'
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