
Dodatok č. 1 k
zMLUVE o posKyToVANí sLUžBy pRl ZBERE oDpADoV č. zmluvy

201310102125140331
Uzatvorenej v zmysle ustanovenia § r:r'_:ffi?[i:ůl13::iliiJi:iilffiff§fl zákona č, 513/1991 Zb obchodného

medzi účastníkmi dodatku k

DoDÁVATEu: Materská škola Budapeštianska 1, Košice
Sídlo: Budapeštianska 1, 040 13 Košice

Zastúpená: Mgr. Strukan9y.a 1ye]? - riaditel'ka školy

Bankóvé spojenie:: PR|MA BANKA SLOVENSKO, a, s,

óislo úetu : ' SK50 5600 0000 0005 0932 3005

tčo:
DlČ:
( d'alej len ,,kupujúci" )

|NTA s.r.o.
Sídlo:
štatutárny orgán:
tčo:
DlČ:

35559420
2021793048

a

Rybárska 758118,911 01 Treněín
lng. Martin Meliš, lng, Peter Pokorný
34 129 863
2020386929

ODBERATEE:

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a,s,

čí.to ť,etu,' sK64 0900 0000 0002 7426 2956

špórolnort zapísaná v obchodnom registri oS Košice l, oddiel Sro, vložka 863/R

(d'alej len,,predávajúci")

Učastníci Dodatku uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (v d'alŠom len ,,Dodatok")

zMLuvE o posKÝióúÁŇíďrúžeÝ pnlZBERE oDPADOV č. zmluvy 201310102125140331
(v d'alšom len ,,zmluva")

čt. t
predmet dodatku

Bod 1 písmeno B v druhom odstavci sa mení veta Dodávatel'sa zavázule platit'odberatel'ovi Vývoz Íx

iyzá"nň" ouiem sudu 60 L ks 32,- Eur bez DpH mesaěne nasledovne nasledovne:

D odávatel' sa zav ázuje p l atiť od be ratel'ovi n a sled ovne :

Vývoz 1 x týždenne objem sudov 60L 2.ks 54,_ Eur bez DPH mesačne a to ,1 ks _ pre odberné miesto školská

jedáleň pri Materskej sr'oró gudápeštianska 1 a 1 ks pre odberné miesto Školská jedáleň, Viedenská 34 KoŠice ,

Počet zapožičaných bandasiek sa mení na 2 ks.

čt.ll
závereěné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu,

2, Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktoných tri obdrŽí dodávatel'a dva odberatel"

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a ričinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení

zmluvy na webovom sídle dodávatel'a.

4. Tento dodatok bol uzatvorený dobromysel'ne, slobodne a vážne, urČite a zrozumitel'ne, nebol uzavretý v tiesni

ani za inak jednostranne výhodných podmienok,

5, Zmluvné strany sitento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoruČne podpísali

KoŠice,J,'/,,,.'7'.,.WKoŠice.,.o2../,,,,7,.Úc/y

'-- 
Za Odherat.,l,', - - "-"-


