DODATOK Č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb Č.ZM-KO-OD-18-0372_ZoD
:0 dňa 21.12.2018v znení neskorších zmien a dodatkov (~dáiej len „ Zmluva )
uzatvorenej medzi týmito ztnluvnými stranami
Zhotovitel‘:
so sídlom:
v zastúpení:
iČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v:

KOSIT a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová - na základe plnej moci
36205214
2020061461
IČDPH:
SK2020061461
Tatra banka a.s.
BIC: TATRSKBX
SK3O 11000000002948026001
Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sa, VI. Č.: 1169/V

Poverený zástupca:
Tel/e-mail:
(d‘alej len „zhotovitel‘“).

Ing. Livia Kundrátová
0917 505 379, kundratova@kosit.sk

a
Objednávatel‘:
so sídlom:
v zastúpeni:

Obec Belža
Belža 80, 044 58 Belža
Ing.Ondrej Pravda, starosta
00323951
ČSOB, a.s.
51(28 5200 0000 0000 0875 7876
Ing.Ondrej Pravda, starosta
0918 402 818, oodatelna4ábelza.dcom.sk

iČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
Poverený zástupca:
Tel/e-mail:
(ďalej len „objednávatel‘“),
(d‘alej spolu „zmluvné strany“).

Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:
a)

Článok VII. Doba trvauia, ods. 1. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
1.

Táto Zmlova so u:atvára na dobu

určžtú

do 31.12.2022 alebo do naplneniaJ~nančného limitu zákazky s nízkou hodnotou.
II.
Záverečné ustanovenia dodatku

1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú nad‘alej platné bez zmeny.

2.

Tento Dodatok nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia
v súlade s ust. ~ 47a zákona Č. 40/1964 Z. z. ObČiansky zákonník, o Čom objednávatel‘ upovedomí zhotovitel‘a (postačí emailom).

3.

Tento dodatok tvorí neoddelitel‘nú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, Po jednom rovnopise pre každú
zmluvnú stranu.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok preČítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani d‘alšie
pripomienky, že ich zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená, svoju vOl‘u uzavriet‘ tento dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumitel‘ne, že
nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

Za zhotovitel‘a:
V Košiciach dňa

Za objednávatel‘a:
2020

KOSIT a.s.
Ing. Lucia Sprinc a Ing. Renáta Rabatinová
na základe pine] moci

.

V Belži dňa .15.12.2020

Obec Belža
Ing. Ondrej Pravda
starosta

