
Dodatok č. 4
ku zmluve č. 3/20t0

uzatvotenej podla 7! zíkona č. 25/2006 Z. z. overeinom obstanivaní
a o zmene a doplnení niektor.ich zákonov (ďalej len zákon) a podťa 269 ods. 2

zákona ě. 513ll99l Z. z. (Obchodn zákonník) ďalej len zmluva.

zmluvné stm

Mandanť Obec Šinta.ra
Sídlo: 925 51, Širrt"lru č.244
Zastipená: Mitosláv Holička
Bankové spojenie: VÚB Galanta a.s.

Čtt".i;t", 18423132/0200
IČo: 00306193
DIČ: 2027000927

(ďalej ako,,obiednáuate?J

Mendentán |NPAR s.r.o.
Sídlo: Mierová 23, 900 44 Tomášov
Zast peaá: lng. Pavol Ruman, konateí spoločnosti

, Bankové spojenie: Vo]ksbank Slovensko, a.s.
Číslo tičtu: 4060031704/31oo
lčO: 44207 867
DtČ: 2022632348
lčopH: sK2o22632348
Tel.: 0903 262680
Fax: 02145958754

(ďalej ako rrzhotouiteťe)

čt. t
ptedmet dodatku

Ptedmetom tohto Dodatku č.4 je optava ná .vl ďnnosti mandatáta, keď sa vypriŠt'a fotmulácia

,,technick dozot" auhtádza sa founuláciou,, stavebn dozoť'a to rr nasledovn ch odsekoch:

Ólnorr
Predmet zmluvy

1,1 Mandatár sa podpisom tejto zmluvy zavázuie, že podta tejto zmluvy zariadi za podmienok,
dohodnut ch v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta v jeho mene a na jeho čet činnosti
stavebného dozoru na stavbe s názvom ,, Revitalizácia miestnych komunikácii,chodníkov
a verejn ch priestranstiev v centre obce Šintava"



Práva a povinnosti Mandatára

2,1 Mandatár je povinný pre Mandantazabezpeéiť najmá nasledovné činnostistavebného dozoru:

Termíny plnenia

4.2 Ak dó|de k ptedÍženiu neiakého dohodnutého temúnu wýkonu činnosti stavebného
dozotu z dóvodu, ktorý nebude na sttane Mlndatán,zmluvné sttany uptavia čas plnenia
osobitne.

Óanor rr
závetečné ustanovenia

3.7 Tento Dodatok č.4 je neoddelitel'nou súčasťou zmluvy č.3/2010.

3.2. Ostatné články a ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoté neboli tínto Dodatkom č.4
dotknuté, zostávají v platnosti nezmenené.

3.3. Tento Dodatok č. 4 bol vyhotovený v štytoch exemplátoch s platnosťou otiginálu, pdčom
jeho dve vyhotovenia obdtží objednávatď a dve jeho vyhotovenia ob&ží zhotovitď.

3.4. Zmluvné sttany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 preátali a tak ako bol vyhotovený,
zodpovedá ich skutočnej vóli, ktoru si vzájomne vážne, ztozlxniteíne a úplne slobodne
ptejavili, na d6kaz čoho pripájajú podpisy wojich štatutátnych otgánov.

V Sintave dňa: 1,7.4.201 1

Za obiednávateía
starosta obce

za zhotoviteťa
konateť


