
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. SZ2010/238/099
(uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

ČI. l
Zmluvné strany

Dodávateľ: AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
IČO: 31668861, IČ DPH: SK7020000020 (ďalej len dodávateľ), v zastúpení Ing. Róbertom Némethom

Odberateľ: AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
Zemplínska Teplica 94, 076 64 *
IČO: 36204447, IČ DPH: SK2020032003 (ďalej len odberateľ), v zastúpení. /"Ž. *£™.*H. . ........./, . .

ČI. 2
Predmet zmluvy

Predmetom tohto dodatku je úprava ČI. 6 vyššie uvedenej servisnej zmluvy.

Článok č. 6 Záverečné ustanovenia, bod 6. sa týmto mení nasledovne:

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods. l zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory,
ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú
prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom Slovenskou poľnohospodárskou a
potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom
Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo
Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa
dohodli, že v zmysle úst. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka
rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.

ČI. 3
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Servisnej zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu a znení. AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
HlavjjjfrtátV ZempNhgka Teplica, 076 64

V Rožňave, dňa 20.03.2017 100^6204447 (J) CIC : 2020032003

dodávateľ


