Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb zo
dňa 5.6.2015
uzatvorený podľa §24 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení,
medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

DOPRAVCA:

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
Sídlo:
Kremnička 53, Banská Bystrica, 974 05
IČO:
360 16411
IČ DPH:
SK2020090552
Zast.:
Mgr. Marek Modranský
člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu:
2503024759/0200
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS v Banskej
Bystrici, oddiel: Sa, vložka číslo 392/S
(ďalej ako „Dopravca“)
a

OBJEDNÁVATEĽ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Sídlo:
Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
422 99 268
DIČ:
2023528463
Zast.:
MUDr. Ján Nosko, predseda
predstavenstva
Ing. Vladimír Sitarčík, podpredseda
predstavenstva
Bank. spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
4015689224/7500
Kontaktná osoba:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
Telefón:
0908661782
e-mail:
pec@centralslovakia.eu

I.
1. Dopravca v zmysle Čl. 2 ods. 19 zmluvy v predstihu – dňa 22.9.2015 informoval
objednávateľa o predpokladanom dosiahnutí maximálnej výšky odplaty dojednanej v
zmysle ods. 17 tohto článku
2. Objednávateľ sa s dodávateľom vzhľadom na skutočnosť uvedenú v ods. 1 tohto článku
dohodol na realizácii Výkonov v zmysle tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.
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II.
Článok 4 Záverečné ustanovenia ods. 1 a ods. 2 sa menia nasledovne :
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 6.6.2015 do 4.10.2015.
Článok 4 Záverečné ustanovenia, za ods. 1 sa vkladá nový odst., ktorý znie:
2. Dodávateľ sa v prípade predĺženia lehoty na poskytovanie Výkonov písomným
Dodatkom k zmluve zaväzuje poskytovať Výkony za podmienok dojednaných v
Zmluve a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Výkonov v zmysle predloženej
faktúry v súlade s čl. 2 ods. 12 Zmluvy i po prekročení maximálnej výšky odplaty
dojednanej v čl. 2 ods. 17 Zmluvy.
Článok 4 Záverečné ustanovenia ods. 2 – 12 sa prečíslovávajú na 3 – 13.
III.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že tento Dodatok č. 1
uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že tento nebol uzavretý v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú štatutárni zástupcovia
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch vyhotoveniach.
4. Všetky ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej
v platnosti.
V Banskej Bystrici dňa: 29.9. 2015
Za Dopravcu:
…..................................

........................................

PhDr. Adrian Polóny
predseda predstavenstva

Mgr. Marek Modranský
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici dňa: 29.9.2015
Za Objednávateľa:
…..........................................

…......................................

MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

Ing.Vladimír Sitarčík
podpredseda predstavenstva
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