DODATOK č. 2 KU ZMLUVE
uzavretej podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito
zmluvnými stranami dňa 25.09.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2009 (ďalej len
Zmluva")

"

Zmluvné strany
Zadávateľ :

Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
IČO
00313037
DIČ:
2021079995
zastúpený:
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
(ďalej len "objednávatel'" alebo "zadávatel"')
so sídlom:

Zhotoviteľ:

REDOX SERVIS, s.r.o.
A.S . Jegorova 2, 98401 Lučenec
IČO:
36623768
IČDPH :
SK 2021787438
zapísaný:
v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica oddiel Sro, vl. Č. 8953/S
zastúpený:
JUDr. Roman Malček
(ďalej len "zhotovitel"')
spolu "zmluvné strany"
so sídlom:

I.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že znenie

čl.

IV. ods.4.7 sa

vypúšťa

a nahrádza nasledovným znením:

4.7 Zmluvné strany dojednávajú splatnosť všetkých faktúr vystavených zhotoviteľom do 30 dní po ich
obdržaní zadávateľom . Posledná faktúra - t.z. zvyšných 50% zo súčtu odmien uvedených v čl. IV. ods.
4.2,ktorá bude vystavená len v prípade, ak žiadosť zadávateľa na čerpanie finančných prostriedkov
z verejných zdrojov bude úspešná a bude uznaná poskytovateľom finančných prostriedkov ako
oprávnený výdavok, bude uhradená do 10 dní po tom, ako budú na účet zadávateľa pripísané vyššie
uvedené oprávnené výdavky poskytnuté z verejných zdrojov od poskytovateľov finančných
prostriedkov.
II.
Záverečné

ustanovenia

l . Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých sú tri určené pre zadávateľa ajeden pre zhotoviteľa.
3.Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť v súlade s § 47a ods. l zákona č. 4011 964Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
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Mesto Tenčín
Mgr. Richard Rybníček, primáto
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REDOX SERVIS s.r.o.
JUDr. Roman Malček konateľ

spoločnosti
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