DoDAToK č.5 k
Zmluve o pouŽívanípneumatík na základe najazdených kilometľov zo dňa 01'09.2006
Uzatvorený na základe clánku XVl. Bod 6 Zmluvy medzĺ týmito zmluvnými stranami

Sídlo:

obchodné meno:

A.R.S. spol. s r.o.
Medený Hámor 4,974 0'1 Banská Bystrica

rco:

31 560 270

Registrácia:

v obchodnom registri okresného sÚdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vloŽka č. 367/s
lng. Dušan Gajdoš, konatel'
VUB Banka a.s.
sK02 0200 0000 0003 86248382

Dlciĺc DPH

sK2020456482

ZastÚpený:
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:

(d'alej len,, Dodávatel"')

obchodné meno

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

lČo:

53 153 073
sK2'121306561
obchodný register okresného súdu Trencín,
oddielSro, vloŽka c. 40391/R
Radovan Čmelo, konatel'
VUB Banka a.s. pobocka PovaŽská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 1451

Sídlo:

DlČilc DPH

Registrácia:

Zastúpený:

Bankové spojenie
|BAN / BĺC:

(d'alej len,,Odberatel"')

(odberatel'a Dodávatel'd'alej spolocne aj ako ,,Zmluvné strany,,)

I.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvârajlj tento Dodatok č. 5 k Zmluve o poużívanípneumatík na základe
najazdených kilometrov zo dřla 01.09.2006:

A. Mení sa ČlánołlV ,,odmen a za
znenia

pouŻivanie pneum atik, anahrádza sa textom tohto

:

tv.

odmena za použĺvaniepneumatĺk
1

Qlp_er.atel'-s9

zavźźzujeplatiť dodávatet'ovi odmenu za pouŽĺvanie pneumatík vo výške 0,O17O0

EUR bez DPH za kilometer odjazdenejjazdy v mestskej doprave. Zmluvné straný sa dohodti na
moŽnosti zmeny sadzby , ak dôjde k podstatným zmenám parametrov, oa ktoých sú závislé
kilometrové sadzby'

ü/

It. zÁvenecľÉusľłNoVENIA
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zopouŽívaní pneumatík na základe najazdených kilometrov
zo dňa 01'09.2006 , Vznenĺ všetkých predchádzajúcich dodatkov zostávajÚ týmto Dodatkom č.5
nezmenené.

2. Tento Dodatok c.5 nadobÚda platnost' dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
od 01.01.2021.

Účinnost'

3' Tento Dodatok

ě je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom kaŻdâ strana obdrŽĺ po dvoch
9
rovnopisoch rovnakej platnosti a záväznostĺ.

4. Zmluvné strany zhodne

vyh1asujÚ, Že si tento Dodatok č.5 preÖítali, jeho obsahu rozumejú, sÚ
oprávnené tento Dodatok č.5 podpísat', svoju vÔl'u uzavriet'tento Dodátok ě.5 prejavili slobodne
avâŻne a svoje prejavy povaŽujú za dostatoěné, zrozumitel'né a určité'

V Banskej Bystrici

21.01.2021

Dodávatel':

fu-1

Odberatel':

0J7..0í
Radovan Öťĺffioosozs lČ npH:

lng' DuŠanGajdoš
konatel' spoločnosti
Medený

-

v eovazsre; Bystrici....?-.<t/:.:

Tel.: 0

.. lČo:315

ě'

konatel'

ľ.ľ:.,

B. Bystľĺcĺĺ

4z0ĺi 3ĺĹi

ĺzoeoąłđ.łĺz
- -7l110Ü

