
DODATOK Č.1
k zmluve o zneškodňovanídovezenej komunálnej odpadovej vody na čistiarní

odpadových vôd (COV) č. 986/2017 zo dňa 10.7.2017

Článok I.
Zmluvné strany

DODÁVATEĽ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

): 36 672 076
DIČ: 2022237547
IČ DPH: 8142022237547
Registracia: OR OS Trenčin, oddiel: Sa, vložka č. 10421/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, as.
IBAN: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Štatutárny orgán: Ing. Ján BALUŠÍK* predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav LAGIN — člen predstavenstva
Kontakt: 042 430731 l

OBJEDNÁVATEĽ: Obecný úrad Košeca 009€ 505 >: v

Sídlo: Košeca, Hlavná 36/100
IČO: 003 | 7390
DIČ: 2020610922
IČ DPH:
Reg fácia:
Bankové spojenie:
lBAN:
BlC / SWIFT:
Štatutárny orgán:

Kontakt: 042/4468183.0918461201

Tento Dodatok č. 1 kn Zmluve o zneškodňovanídovezenej komunálnej odpadovej vody na
čistiarní odpadových vôd (ČOV) č. 986/2017 zo dňa 10.7.2017 (ďalej len ako „zm/wa“) bol
uzatvorenýv slobodnej vôli medzi zmluvnými stranami, pričomje úpravou textu pôvodnej

Zmluvy zo dňa 10.7.2017.

Článok n.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. ] dohodli na úprave pôvodnej zmluvy zo dňa 10.7.2017, v
ktorej sa Vznenie čl. Vl. Všeobecné dodacie podmienky na zneškodňovanie dovezenej odpadovej
vody doplňa 0 hod 4.) s nasledovným znením:

4) Objednávateľje povinný viesť evidenciu dovážaných odpadových vôd podľa tabuľky uvedenej
v prilohe č.1 tohto dodatku č. ]. Vyplnenú tabuľku odovzdáva objednávateľ každý mesiac,
najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dovezeni odpadovej vody,
pracovníkovi — majstrovi príslušnej ČOV dodávateľa.

2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na [úprave pôvodnej zmluvy zo dňa 10.7.2017, v
ktorej sa znenie čl. Vlll. Zmluvne pokuty bod ]) doplňa 0 písm. 0) s nasledovným znením:

0) za nesplnenie povinnosti stanovenej v čl. Vl. bod 4) tejto zmluvy, vo výške 100,00 Eur za každý
prípad neodovzdania evidencie.



V Považskej Bystrici, dňa .........

Dodávateľ:

Článok lu.
Záverečnéustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom č. [ dotknuté & zostávajú nezmenené.

Dodatok č. I je platný a účinný odo dňa, kedy sa zmluvné strany dohodnú na celom jeho obsahu,
čo vyjadria pripojením svojich podpisov pod text Dodatku č. ]. Podpisom sa stáva Dodatok č. 1

pre obe strany záväzný.

Zmluvné strany týmto prehlasujú a berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané
odo dňa podpisu tohto Dodatku č. ]

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. | prečítali, že bol spísaný na základe ich pravej
aslobodnej vôle, nebol dojednaný vtíesni, ' tiza nápadne nevýhodných podmienok a že ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, čo osvedčujú pripojením svojích podpisov pod text Dodatku č.
].

Dodatok č. 1 bol vyhotovený v2 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Jedno vyhotovenie je
určené pre dodávateľa, jedno pre objednávateľa. Obe vyhotovenia sú rovnako platné.

l 9 MAR ZINE lZ APR. 2013
V Považskej Bystrici, dňa ........

Odberateľ:

Pova ká vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Ján BALUŠlK * predseda predstavenstva

Dodávateľ:

Povazska vodárens * poločnosť, a.s.
Ing. Jaroslav LAGI * len predstavenstva

Á

Obecný “ ()

Mgr. Radom ír Bnáň



Evidencia dovezenej odpadovej vody
Odberateľ: Obecný úrad Košeca

Vozidlo:Traktor Zetor 9541 ŠPZ: 1L 216 AC Fekál.náves:ŠPZ:IL 002 VC objem: 8m;
ČOV: Dubnica nad Váhom
Obdobie (mesiac/rok)

Priloha č.1 k dodatku č.1 k zmluve 5386/2017 Zo dňa 10.7.2017 strana
v Dovezene Podíis

Dátum Cas množstvo v objednáv
dovozu vypúšťania Adresa pôvodcu žumpovýchvôd m] Poznámka atel'a


