
DODATOK č.6 k

Zmluve o používaní pneumatík na základe najazdených kilometrov zo dňa 01.09.2006 
uzatvorený na základe článku XVI. Bod 6 Zmluvy medzi týmito zmluvnými stranami

Obchodné meno.
Sídlo:

A.R.S. spol. s r.o.
Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 560 270
DIČ/IČ DPH 
Registrácia:

SK2020456482
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel Sro, vložka č. 367/S

Zastúpený: Ing. Erik Caban, konateľ 
Peter Száraz, konateľ

Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
IBAN í BICÍ SK02 0200 0000 0003 8624 8382

(ďalej len „Dodávateľ")

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo: Športovcov 340. 017 01 Považská Bystrica

IČO: 53 153 073
DIČ/IČ DPH: SK2121306561
Registrácia. Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 

oddiel Sro, vložka č. 40391/R
Zastúpený: Radovan Čmelo, konateľ
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s. pobočka Považská Bystrica
IBAN í BIC: SK44 0200 0000 0043 0856 1451 

(ďalej len „Odberateľ“)

(Odberateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany').

I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 6 k Zmluve o používaní pneumatík na základe 
najazdených kilometrov zo dňa 01.09.2006:

A. Mení sa Článok IV „Odmena za používanie pneumatík” a nahrádza sa textom tohto znenia :

/V.
Odmene za používanie pneumatík

1. Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi odmenu za používanie pneumatík vo výške 0,01870 
EUR bez DPH za kilometer odjazdenej jazdy v mestskej doprave. Zmluvné strany sa dohodli na 
možnosti zmeny sadzby ak dôjde k podstatným zmenám parametrov, od ktorých sú závislé 
kilometrové sadzby.
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II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 Všeíky ostatné ustanovenia Zmluvy z o používaní pneumatík na základe najazdených kilometrov 
zo dňa 01.09.2006, v znení všetkých predchádzajúcich dodatkov zostávajú týmto Dodatkom č.6 
nezmenené.

2. T ento Dodatok č.6 je uzavretý momentom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č.6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží po dvoch 
rovnopisoch rovnakej platnosti a záväznosti.

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č.6 prečítali, jeho obsahu rozumejú, sú 
oprávnené tento Dodatok č.6 podpísať, svoju vôľu uzavrieť tento Dodatok č.6 prejavili slobodne a 
vážne a svoje prejavy považujú za dostatočne zrozumiteľné a určité.

V Banskej Bystrici V Považskej Bystrici ..^.Ä
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