
D O D A T O K č. 1 ku
Z M L U V E

O ODVOZE a NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ
VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV (VŽP)

č. 31101568

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: AGROPODNIK SLAMOZ spol.s r.o.
Sídlo: 'M Qť/sd tf-23

076 64 Zamplínska Teplica
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice l ,
v odd. Sro, VI.číslo 12249/V

zastúpený: t***- iľ0*fsr$*o - *&7vOfyt
IČO: 36204447 IČ DPH: SK2020032003
Emailový kontakt:

Prevádzka (registr. číslo) kontaktná osoba kontakt - telefón

Poskytovateľ služby: ASANÁCIA, s.r.o.
- Sídlo: Ružová 1637,01001 Žilina ^ ———

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli Sro, vo vložke č. 18730/L

zastúpený: MVDr. Vladimír Chrenko - prokurista
IČO: 36 750 204 IČ DPH: SK 202 233 7185

uzatvárajú dodatok č. 1 v nasledujúcom znení:

l. Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2017 písomnú Zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších
produktov č. 31101568 (ďalej ako „Zmluva").

II. Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne:
1. Cena VŽP odvezených a neškodne odstránených poskytovateľom resp. v kafilerickom zariadení spracovateľa sa určuje
na základe dohody zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:

a) 199,- EUR /1 tona/ plus DPH/ za VŽP kat. III
b) 315,-EUR/1 tona/plus DPH/za VŽP kat. II a l
V prípade, ak by s ohľadom na množstvo VŽP podľa jedného zberného listu, cena odvezených a neškodne
odstránených VŽP mala predstavovať sumu nižšiu ako 15,- EUR bez DPH, zmluvné strany sa z dôvodu vynaložených
dopravných nákladov poskytovateľa služby dohodli pre daný prípad, na paušálnej cene za odvezené a neškodne
odstránené VŽP vo výške 15,- EUR bez DPH za každý jeden zberný list. Zberný list bude vystavený vždy na množstvo
odvezených/odstránených VŽP v danom dni.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne
zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
Zmluvné strany si dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

2. Tento dodatok má platnosť od 01. 04. 2019.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá strana dostane jeden rovnopis.

V Žiline dňa: 06. 03. 2019

Za objednávateľa: j/fl Za poskytovateľa:
MVDr. Vladimír Chrenko - prokurista

AGROPODNIK SLAMOZspol/'r.o. spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447 CD DIČ : 2020032003


