DoDAToK č.,l k
Zmluve o dodávke, inštalácie a prevádzke bezptatného pripojenia na inteľnet (wifi)
zo dňa 0'l.04.2020

obchodné meno:
Sídlo:

See & Go, s.r.o.
StráŽna 9/c, 831 01 Bratislava

lČo:
DlČilČDPH

45937044
sK20231 581 70
v obchodnom registriokresného súdu Bratislava
oddiel Sa, vloŽka č' 69203/8
lvan Šimonovič,konatel'
J&T Banka
sK03 8320 0000 0012 0003 5771

Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie
IBAN / BIC:

l,

(d'alej len,,Dodávatel"')

obchodné meno:
Sídlo:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.ľ.o.
Sportovcov 340, 017 01 PovaŽská Bystrica

lČo:
DlČilČDPH

53 153 073
sK2121306561
obchodný register okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vloŽka ě.40391/R
Radovan Čmelo, konatel'
VÚB Banka a.s. poboěka 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").

I.
1

2.

PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku je Úprava povinnostíZmluvných strán súvisiacich s podpisom Zmluvy
opredaji. časti ..podniku, uzatvorenej dňa 17'o8.2o2o medzi spoloeńostami Mestská
dopravná spoločnost', a.s. Pov€Žská Bystrica a Dopravný podnik mesta PovaŽská Bystrĺca
s'r.o. Na základe uvedenej Zmluvy o predaji easti póonĺku prechádzajú všetky práva
a povinnosti v zmysle Zyluvy o dielo a neskorších dodatkov na spolo8nosť Däpiavný
podnik mesta PovaŽská Bystrica, s'r.o.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy:

a)

PÔvodný objednávatel'v zmysle Zmluvy sa nahrádza novým právnym subjektom.

Úoaje uvedené v Zmluve:

obchodné meno:

Sídlo:
lČo:

Mestská dopľavná spoloěnost', a's. PovaŽská Bystrica
Za orlovským mostom 3oo, o17 36 PovaŽská Bystrica
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z2

oR os

Registrácia:
ZastÚpený:

Bankové spojenie:
DlČ:
lČopH:

Trenöĺn, oddiel Sa, vloŽka c. 10418/R
lng. Jozef Kerul', predseda predstavenstva
lng. Katarína oravíková Podoliaková, PhD', podpredseda predst.
Radovan Čmelo, člen predstavenstva
sK42 0200 0000 0030 2355 1853

2022212159
sK2022212159

o predaji časti

Sa nahrádzajú, na základe prechodu práv a povinností v Zmysle zmluvy
podniku zo dňa 17.08.2020, údajmi nového objednávatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
Registrácia:

Zastúpený:
Bankové spojenie:

DlČ:

lČopn:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.r.o
Športovcov 340,017 01 PovaŽská Bystrica
53 153 073
oR os Trenčín,oddiel Sro, vloŽka č.40391/R
Radovan Čmelo, konatel'
sK44 0200 0000 0043 0856 1451
2121306561
sK2121306561

ll.
2

3

4

5.

ZÁVEREčNÉusľRľĺoVENlA

Dodatok nadobÚda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťdňa
01.11.2020.
Ustanovenia Zmluvy a jej prílohy Dodatkom neupravené ostávajú bez zmeny v plnom
rozsahu.
Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom kaŽdâ Zmluvná strana obdrŽí po
jednom (1)rovnopise.
V prípade, ak sa akékolVek ustanovenie tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným,
osiatné ustanovenia Dodatku zostávajú v platnosti, ak to nie je v rozpore s právnymi
predpismi. Zmluvné strany sú súčasnepovinné nahradiť neplatné ustanovenia platnou a
právne prípustnou reguláciou, ktorá zohl'adňuje vÔl'u Zmluvných strán reprezentovanú pri
uzatvâraní Zmluvy, respektíve Dodatku.
Zmluvné strany prehlasujú, Že si text Dodatku riadne a dÔsledne prečítali,jeho obsahu
porozumeli a Že tento vyjadruje ich slobodn Ú a váŽnu vÔl'u prostú akýchkolVek omylov, a na
dôkaz toho Dodatok vlastnoručne podpisujú

Za dodávatela:

Za odberatela:

a,o'ł^.l
V Bratislave, dňa ., 3,o.4a.

V PovaŽskej Bystrici,

dř|a

..ł 9' :'(.?.,?'k'?ą

ý pod

Ĺ^--

imonič, konatel'

Radovan

lo,

atel'
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