Dodatok č. 3 k
Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len ako „dodatok")
Čl.1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
00329614
20207177875
Prima banka Slovensko, a.s.
SK16 5600 0000 0034 0042 2003
(ďalej len „objednávateľ")

Poskytovateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52473732
2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
(ďalej len „poskytovateľ")

sa v súlade s Článkom VIII. bod 3 Rámcovej dohody o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
30.4.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 1.10.2021 (ďalej len „Rámcová
dohoda") dohodli na tomto dodatku.

Čl. II.
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je zmena časti Rámcovej dohody, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto
dodatku.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku III. bod 4 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytované služby podľa tejto Rámcovej dohody v súhrne
nepresiahne sumu 755 OOO,- EUR (slovom stopäťdesiatpäťtisíc EUR) bez DPH.
Čl. III.
Závere~né ustanovenia

1.

Tento dodatokje neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody.

2.

Všetky ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.

3.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.

Dodatok je uzatvorený v súlade s § Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
S.

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po podpísaní
tohto dodatku objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Rámcovej dohode nebol uzavretý pod nátlakom, v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé a
oprávnené takýto dodatok k Rámcovej dohode uzatvoriť. Dodatok si zmluvné strany prečítali, jeho
obsahu rozumejú, súhlasia s ním, na znak čoho ho slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 11. 2021
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