Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2013
uzavretej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zo dňa 19.12.2013 (ďalej
len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00 603 481
nie je platcom DPH
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu: 25827813/7500

a
Kupujúci:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a.s.
sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Roman Achimský, predseda predstavenstva
Ing Jarmila Melichárková, člen predstavenstva
IČO: 00 681 300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK 2020318256
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 482/B
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu: 25332773/7500

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Úprava zmluvných podmienok
Kúpna zmluva zo dňa 19.12.2013 ( ďalej len „zmluva“) sa mení tak, že v článku IV sa
vypúšťa odsek 4 a odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom zostávajú platné a
nezmenené.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pričom je vyhotovený v šiestich (6)
vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú stranu po tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,
uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hl.m. SR Bratislavy

.........................................................................
Ing. Roman Achimský
predseda predstavenstva

.........................................................................
Ing. Jarmila Melichárková
člen predstavenstva

