l

DODATOKč.B

k Zmluve o dielo

č.640/2009

zo

dňa

15.10.2009

čl. l.
Zmluvné strany

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

IČO:
DIČ:

Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len

"objednávateľ")

2. Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:

Bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Označenie

registra:

Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej

MESTO TRENČÍN
Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Mgr. Richard Rybníček, primátor
DEXIA banka Slovensko, a.s. ,
0600536001 /5600
oo 312 037
2021079995
032/6504111
032 l 7432 836
msu@trencin.sk

VOD-EKO, a.s. Trenčín
Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín
Ing. Peter Klačman, predseda predstavenstva
Ing. Ján Masár, člen predstavenstva
Ing. Jozef Imriška, člen predstavenstva
VUB, a.s., pobočka Trenčín
8500-202/0200
314 11 908
2020383717
SK2020383717
Okr.súd OR Trenčín, oddiel Sa, vložka č.43/R
032/6517111
032/6525324
vodeko@vodeko.sk

len "zhotovitel"')

čl. ll.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle

čl.

XIII. Ods. 2. zmluvy na nasledovnom dodatku:

V Čl. V. Platobné podmienky sa do ods.S dopÍňa nový poddsek 5.1 v tomto znení:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra č. 2201010012 zo dňa 23 .11.201 O doručená
24.11 .201 O pod evidenčným č.4331/1 O na sumu 2 308 534,42 € je
splatná do 11.07.2011.
objednávateľovi dňa

čl.
Záverečné

111.
ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov č. 1,2,3,4,5,6,7 zostávajú nezmenené
v platnosti .
Dodatok č.8 je nedeliteľnou súčasťou ZoO č. 640/2009 a Dodatkov č . 1 ,2,3,4,5,6,7.

2 . Dodatok č.8 je vyhotovený v 5 rovnopisoch , z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní
obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok č.8 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni , v ktorom bude dodatok zverejnený
v súlade s§ 47a ods . 1 Občianskeho zákonníka
3. Zmluvné strany vyhlasujú , že si tento dodatok prečítali , jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli , ho podpísali.

V

Trenčíne , dňa

04 .07.2011

V

Objednávateľ:

~0dpis

anonymizovan)'

Trenčíne, dňa

04.07.2011

Zhotoviteľ:

---

:.........................~~
······ · · · -,·:.············ · ···
Mgr. Richard
BNICEK
Primát r

~~o

a.s.

Trenčin

Zlato ská 2193/33
TRENČÍN
)..

podpis anonymizovaný

Ing. Peter KLAČMAN
Predseda predstavenstva

~
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