
Dodatek č. ,f ke smlguvě o převzetí, využitía tikvidaci odpadníeh voďy s obsahem kalu

ĺ. Smluvnísŕrany

0bjednateľ:
Sídlo:
Zápis v oR:
lČ:

Żhotovitel:
Sídlo:
Zápis v oR:
lČ:
jednající.

Vodovody a kanaĺizace Pardubiee, a.s.
Pardubice, Zelené náměstí, Teplého 2014, PSČ 53o 02
u Krajského soudu v Hradcĺ Králové' oddĺl B, vlożka ggg

601 08631

a

Marius Pedersen a.s.
PrůběŽná 194013, Hradec Králové 500 09
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 389
42194920

(objednatel a Dodavatel dále take jako ,,smluvnĺ strany").

ĺl. Předmět dodatkĺ.ł

1. Účelem tohoto Dodatku uzavřeného ve smysĺu článku 12 odst. 12 výše uvedené Smłouvy
převzetí, využití a likvidaci odpadnĺch vody s obsahem kalu (dále jen ,,Srnlouva"), která je

výsledkem zadávacĺho řízenĺ ,,LlKVlDAcE oDPADNĺ VoDY S oBSAHEM KALU Z BČoV V
PARDUBICíCH'' (evidencnĺ č. v lS VZ US: 211334), je zajĺŠtění práva objednatele odmĺtnout

změnu odměny za plnění Smlouvy v případě, że dojde v důsledku změny přísluŠných
právnĺch předpisů k novému založenÍ nebo změně poplatkové povĺnnosti spojené s uloŽením

odpadu na skládku. Dodavatel v takovém případě není oprávněn promĺtnout si takto

modifíkovaný poplatek do své odměny za plnění Smlouvy.

2' V předmětné smlouvě se tímto měnÍ článek 6. odst' 3 písm. c) Smlouvy a to takto

Původnĺ znění:

V přĺpadě, že právnĺ (lprava nově zaloŽĺ ci změní poplatkovou povinnost či daň zatěŽujĺcĺ
zpťlsob naloženĺ s oV, resp' odpady z oV, vyuŽĺvaný zhotovitelem a/nebo zatěŽujĺcĺ
zhotovitelem uŽĺvaná zařĺzenĺ k takovému naloženĺ.

Nové zněnĺ:

V přĺpadě, že právnĺ Úprava nově zaloŽĺ či změnĺ poplatkovou povinnost či daň zatěžujĺcĺ
zpťlsob naložení s oV, resp. odpady z oV, využĺvaný zhotovitelem a/nebo zatěžujĺcĺ
zhotovĺtelem užĺvaná zařĺzenĺ k takovému naloženĺ, s výjimkou poplatkové povinnosti spojené
s utoženĺm odpadu na skládku'

lll' Závěreěná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvn
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2. obě smluvnĺ strany na důkaz svého souhĺasu s obsahem tohoto Dodatku pod něj připojují své
podpĺsy.

V Pardubicích dne 24'10' 2012

Za objednatele:

lt

Za zhotovitele:

lng. Michal Koláček
předseda představenstva

,ngĺJanNovák
člen představenstva

Mgr. Alena Matoušková
Člen představenstva

xav{naNovotná
člen představenstva
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