Dodatokč. 7
k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN :
SWIFT /BIC/:
IČO:
Osoby oprávnené konať v:

Obec Skalité
Skalité č. 598
Obecný úrad Skalité, 023 14
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
OTP Banka, Slovensko, a.s.
SK 78 5200 0000 0000 0953 3073
OTPVSKBX
00314285
zmluvných veciach:PaedDr. Jozef Cech,
realizačných veciach: PaedDr. Jozef Cech

E-mail: prednosta@skalite.sk, starosta@skalite.sk
(ďalej len „Objednávate!"')
SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111
038 02 Diaková
Zastúpený:
Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko- konatelia
Zástupca splnomocnený na rokovaniach vo veciach:
Ing. Miroslav Kováč
zmluvných:
Ing. Miroslav Kováč, Bc.Róbert Ivaška
technických
TATRA banka, a.s. pobočka Martin
Bankové spojenie:
IBAN:
SK07 1100 0000 0026 2902 7656
36785571
IČO:
SK2022387631
IČ DPH:
Zápis v Obch. registri Okresného súdu v Žiline, oddiel sro, vložka č. 19406/L. č.ž.r.307-8848
E-mail: kovac@sportservice.sk, info@sportservice.sk

Zhotoviteľ:

(ďalej len „Zhotovitel"')
Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl.IV bod 2. Zmluvy o dielo na tomto znení Dodatku č.7:

Článok III.

Čas a miesto vykonania diela
Článok 1, odstavec:

- ukončenie prác - do 31.05.2020 sa ruší a nahrádza znením:
ukončenie prác- do 31.10.2020
Dôvod: realizácia obmedzení súvisiacich s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu
a opatreniami vlády SR. pre zabránenie šírenia koronavírusu COV ID-19

Článok IV. Záverečné ustanovenia.
1. Dodatok č. 7 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany
dostanú po dvoch vyhotoveniach. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, dodatku č. 1 až dodatku č. 6, ktoré nie sú uvedené v tomto
dodatku č.7 zostávajú nezmenené.

V Skalitom, dňa 22.06. 2020

V Skalitom, dňa 22.06. 2020
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