DoDAToK č.2 k
Zmluve o ochrane majetku pri preprave
zo dňa 13.09.2012

obchodné meno:
Sídlo:

G3 Plus, s.ľ.o.
Šoltésova421,o17 01 PovaŽská Bystrica

lČo:
DlČilČDPH

36316202
sK202112644
v obchodnom registri okresného súdu Treněín,
oddiel Sro, vloŽka ë. 12417lR
JUDr. Ľubica Haviarová, PhD., konatel'
Slovenská sporiteľňa a.s'
sK92 0900 0000 0003 61382323

Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie
,

IBAN / BIC:

(d'alej len,,Dodávatel"')

obchodné meno:
Sídlo:

Dopravný podnik mesta PovaŽská Bystrica, s.ľ.o.
Sportovcov 340, o17 01 PovaŽská Bystrica

lČo:
olČllČopH:

53 153 073
sK2121306561
obchodný register okresného súdu TrenÖín,
oddielSro, vloŽka Ö. 40391/R
Radovan Čmelo, konatel'
VÚB Banka a's. poboöka PovaŽská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 1451

Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:

(d'alej len,,objednávatel"')

(objednávatel' a Dodávatel' d'alej spoloěne aj ako,,Zmluvné strany")

PREDMET DODATKU
I

Zmluvné strany sa dohodli na zmene č. 3'1 a to nasledovne:
,,Zmluvné strany sa dohodli, Že dodávatel' bude objednávateľovi za poskytnuté sluŽby
fakturovať sumu 49,50€ bez DPH za jednu vykonanú prepravu majetku a jeho ochranu."

ll.
I

2.
3.

4.

zÁveRecruÉ usľłtĺoVENlA

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťdňa
01.01.2022.
Ustanovenia Zmluvy a jej prílohy Dodatkom neupravené ostávajÚ bez zmeny v plnom

rozsahu.
Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, priěom kaŽdá Zmluvná strana obdrŽí po
jednom (1) rovnopise.
V prípade, ak sa akékol'vek ustanovenie tohto Dodatku stane neplatným alebo neúěinným,
ostatné ustanovenia Dodatku zostávajÚ v platnosti, ak to nie je v rozpore s práVnymi
predpismi. Zmluvné strany sú súčasnepovĺnnénahradiť neplatné ustanovenia platnou a
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5

práVne prípustnou reguláciou, ktorá zohl'adňuje vÔl'u Zmluvných strán reprezentovanÚ pri
uzafuáranĺ Zmluvy, respektĺve Dodatku.
Zmluvné strany prehlasujú, Že si text Dodatku riadne a dÔsledne prečítali,jeho obsahu
porozumeli a Že tento vyjadruje ich slobodnú a váŽnu vÔl'u prostú akýchkolVek omylov, a na
dÔkaz toho Dodatok vlastnoručne podpisujú

Za dodávateľa:

V PovaŽskej Bystrici,

Za odberatel'a

on"ţ-.ţ.'.\.:b-U!... V PovaŽskej Bystrici,
316 202

JUDr. Ľubica Haviarová, PhD., konatel'

,

on" .'K.:\. '.\P'.^]

@

Radovan
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