Dodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 24.06.2016
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Prijímateľ :
ROSLER-Domáce potreby, s.r.o.
Sídlo:
128 Žakovce 059 73
Štatutárny zástupca: Peter Novák, konateľ
IČO:
47507306
DIČ:
2023938708
DIČ DPH :
SK2023938708
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Kežmarok
IBAN:
SK50 0900 0000 0050 5020 5066
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo:29404/P
Poskytovateľ :
Kežmarok Invest, s.r.o.
Sídlo:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: Ing. Drahomíra Polovková, konateľ
Ing. Eva Kelbelová, konateľ
IČO:
36 517 011
DIČ:
2022190467
DIČ DPH:
SK2022190467
Bank. spojenie:
Československá obchodná banka,a.s., pobočka Kežmarok
IBAN:
SK07 7500 0000 0040 0357 7241
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro., vložka číslo 17413/P
Článok 1.
Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 24.06.2016 uzatvorená
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov mení nasledovne:

1. V článku 3 Cena, platobné podmienky sa mení bod 2. a znie nasledovne:
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene služieb súvisiacich s plnením predmetu tejto
zmluvy vo výške 0,40 euro/m² ročne za každý m² plochy pozemku, ktoré
prijímateľ vlastní v priemyselnej zóne Kežmarok - Pradiareň. K tejto odplate účtuje
poskytovateľ DPH. Odplata je splatná mesačne vo výške 1/12 odplaty dohodnutej
v tomto odseku po skončení kalendárneho mesiaca na základe faktúr vystavených
poskytovateľom. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Za okamih splnenia
záväzku prijímateľa v zmysle čl. II. ods. 1 tejto zmluvy sa považuje pripísanie
fakturovaných čiastok na účte poskytovateľa.

2. V článku 4 Doba platnosti zmluvy sa mení bod 1. a znie nasledovne:
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2022.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle Mesta Kežmarok.

2.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana
obdrží dve vyhotovenia.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

4.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Kežmarku dňa 26.06.2019
Prijímateľ:

...............................................
Jozef Novák
konateľ spoločnosti

Poskytovateľ:

....................................................
Ing. Drahomíra Polovková
konateľ spoločnosti

..................................................
Ing. Eva Kelbelová
konateľ spoločnosti

