Dodatok

č.

2

Ku Zmluve o stavebnej údržbe komunikácií zo dňa 19.12.2008
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

čl. l.
Zmluvné strany

MESTO TRENČÍN
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor
DEXIA BANKA SLOVENSKO, pobočka
0600536001/5600
00312037
2021079995
032/6504111
032/7 432 836
trencin@trencin.sk

Objednávate!':
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
číslo účtu :

IČO:
DIČ :

Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len: "objednávate!'")
Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:

Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1, 912 50 Trenčín
Ing . Martin Zigo, prokurista
Ing . Oliver Šujan, prokurista
Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0658324001/5600
34 115 901
2020386148
SK 2020386148
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel : Sa; vložka č.:54/R
032/743 75 43-4
032/743 75 42

Bankové spojenie:
číslo účtu :

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Označenie

registra:

Číslo zápisu :

Tel.:
Fax:
(ďalej

Trenčín

len "zhotovitel"')

sa v súlade s ustanoveniami čl. X. Záverečné ustanovenia, bod 2 Zmluvy o stavebnej údržbe
komunikácií zo dňa 19.1 2.2008 (ďalej len Zmluva) sa zmluvné strany dohodli o uzatvorení
Dodatku č.2 za účelom zrušenia a nahradenia pôvodných článkov Zmluvy v tomto znení :
čl.II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
1. Článok V. Platobné podmienky, bod 2 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa
nasledovne:

Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
Cena sa určí ako súčin jednotkových cien uvedených v čl. IV, ods. 1 tejto zmluvy
a množstiev v potvrdenom súpise.
Faktúry za práce v zmysle čl. ll Zmluvy- Predmet zmluvy vykonané zhotovitel'om v období
do konca kalendárneho roka 2011, t.j. do 31.12.2011 sú splatné do 120 dní odo dňa ich
doručenia Objednávatel'ovi.

Faktúry za výkon predmetu zmluvy zhotoviteľom v období od 01 .01.2012 sú splatné do 30
dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

čl. 111.
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Ostatné podmienky Zmluvy o stavebnej údržbe komunikácií zo dňa 19.02.2008,
uzatvorenej podľa § 269 ods.2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch , z ktorých po jeho podpísaní Objednávateľ
obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
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