DODATOK č. 1 K ZMLUVE O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH
VÔD č. 01/2021 ZO DŇA 30.06.2021
I.

ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v OR:
Štatutárny orgán:

SUPER EXPRES s.r.o.
Bardejovská 1E
080 06 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
45 969 582
SK2023162900
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 31106/P
Slavomír ŠTEFANÍK – konateľ

(ďalej aj „objednávateľ”)
a
DODÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

OBEC KRAČÚNOVCE
Kračúnovce 350
087 01 GIRALTOVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
00 322 181
2020777561
Michal BOLEŠ – starosta obce

(ďalej aj „dodávateľ“),
II.
PREDMET DODATKU
1.

Zmluvné strany sa kontrahovaným Dodatkom č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní
odpadových vôd č. 01/2021 zo dňa 30.06.2021 (ďalej aj „dodatok č. 1“)
rozhodli zmeniť článok III. (CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY) bod 1 tak, že bod 1 sa zo
zmluvy v pôvodnom znení celý vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1, ktorý znie:
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu
za služby vo výške 1,00 €/m³ (slovom: „jedno euro“ ) bez DPH.

2.

V zvyšných bodoch zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy o zneškodňovaní
odpadových vôd č. 01/2021 zo dňa 30.06.2021 nedotknuté.
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III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.

4.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú
platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 1.
Každá zmluvná strana potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia dodatku č. 1.
Dodatok č. 1 je uzavretý slobodne a vážne, prejav vôle zmluvných strán je určitý a
zrozumiteľný, pričom dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

_________ ________________
OBJEDNÁVATEĽ
SUPER EXPRES s.r.o.
Slavomír ŠTEFANÍK – konateľ

___ _ __________
___________
DODÁVATEĽ
OBEC KRAČÚNOVCE
Michal BOLEŠ – starosta obce

V KRAČÚNOVCIACH, DŇA 15.02.2022
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