
DODATOK č. 1

k Zmluve na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ :             Obecný úrad Veľké Lovce
     Sídlo :                           Veľké Lovce č. 431, 941 41 Veľké Lovce
     Osoba oprávnená 
     uzavrieť zmluvu :        Ing. Libor Kráľ, starosta obce 
     IČO :                             00309354
     DIČ :                             2021060822
     Bankové spojenie :       VÚB, a.s., č. účtu : SK86 0200 0000 0001 7602 5172

     (ďalej len "objednávateľ")

2. Poskytovateľ :               PoľnoBEGA, s.r.o 
    V zastúpení :                  Ing. Adriana Benyusová, konateľ 
    Sídlo :                             941 42 Veľké Lovce 657 
    DIČ :                              2023669681 
    IČO :                              46869077 
    Bankové spojenie :        SK45 1111 0000 0011 9722 5004 
    

    (ďalej len "poskytovateľ")

uzavreli dňa 10.12.2018 v zmysle ustanovení § 261 ods. 2 a § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka 
zmluvu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Veľké Lovce. 

Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie zimnej
údržby miestnych komunikácií : 

I.
Článok 3

Letohy plenenia

sa mení nasledovne : 

Zmluva sa uzatvára na obdobie zimnej údržby, spravidla od 11. decembra 2018 až 31. marca 2019. 

II.
Článok 8

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do 31.marca 2019. 



2. Vzťahy  touto  zmluvou  neupravené  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného
zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Túto  zmluvu  možno  meniť  formou  písomných  dodatkov  podpísaných  štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že si túto zmluvu riadne prečítali,  zmluvu uzavreli  slobodne,
určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ňou a na znak súhlasu s celým jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá má záväznosť originálu.
Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Zmluva  nadobúda  platnosť  jej  podpísaním  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka. 

III.

Ostatné články v zmluve ostávajú nezmenené. 

Vo Veľkých Lovciach dňa 14.12.2018

…...................................................                                 …...................................................                 
           Objednávateľ                                                                         Poskytovateľ 
      Obec Veľké Lovce                                                                PoľnoBEGA, s.r.o 
        Ing. Libor Kráľ                                                               Ing. Adriana Benyusová                          
          starosta obce 


