Dodatek č. 1
smlouvy o zajištěníodběru odpadu a odpadní vody
(dále jen jako,,Smlouva")

uzavřené dne J..1.2021 podle 9 L746odst.2 zákona č,.8g/2o125b., občanskýzákoník,
v platném zněnĺ (dále jen ,,občanský zákoník,,)

mezi

Smluvními stranami:

Marius Pedersen a.s.

lČo: 42L 94 g2o

DlČ: cz42lg4g2o
se sídlem Průběžná L940/3, Hradec Králové, PsČ 5oo 09
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl
B, vložka 389
zastoupená: lng. Pavlem Borůvkou, obchodním ředitelem, zastupuje na základě udělené
plné moci
(dále jen jako,,Dodavatel")

a

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
lČo:60108 631
DlČ: cz6oL0863t'
se sídlem Pardubice - Zelené předměstí, Teplého ŻoL4, Psč 53o 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 999
zastoupená: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
(dále jen jako,,objednatel" či ,,VaK")
(Poskytovatel a objednatel společně dále jen jako ,,smluvní strany',)

1,

Předmět dodatku
Výše uvedená smlouva se měnĺ
a daptňuje takto:

1'1'

1'2'

identifĺkačníchúdajÍchobou
ľ:rił:Í;!;:ľľ:;r:#:7i'ł,J:;,:
smluvnĺch stran

a)

u smluvní strany Marius Pedersena's'
se
, bankovníspojení čsoe Hradec x.eioue,

"

3;ľ#';;:;:TIr!odovodľ

za

slova

vložką 389 doptňuje text:

i.-ĺe,š

q kanallzace PardubÍce,o.s.
se za slova vtožka

, bankovní spojení Čsoa, čísloúÓ

'

- !-

Vzhledem k t\mu' že tičelZápt\jčky
dte čtúnku5 smlouvy - modernizoce
aktivačnĺch
nódržĺAN 13 o.-AN 1'4 pro
o ,pro,*rónĺ- ropaheho odpadu irĺi"^
se bude
realizovot pravděpodobně ve 4.
ćtvrtletĺźozl, áonoilv re smluvnĺ
strany
na
zóktadě
požadavku VaK tak, že Dodovote!
Poskvtn" ír"ĺr'trrrtiVaK Zápůjčkupodle
čtónku
5 smlouvy během 4' čtvrtletĺ2021
a ,polećrusi ioK splatĺ ve
1ĺ
dvaceti čtyřech
tixt uanm 5.2. a s.š, smlouvy

i':,iJ,-',
',::'ł:,I,ľ:,ľ;'ł;ľ:x!:ł,Ztoho

5'2' Dle dohody smluvních stran
bude.zápůjčkaposkytnuta před
nebo v průběhu
4' čtvrtletíroku 202L převodem
na bankovnĺ'ĺe.toreuný
písemně společnostÍ

VaK,
dne' kdy doručíspolečnosi ürx pĺr.'nou
uy*u
Le složení
;'|ogff' ľ'l:ľJľl:

5'5' Společnost VaK je povinna splatit
Zápůjčku Dodavateli ve 24 po
sobě
následujích stejných měsíčníchsp.látkách
'uvEi

í

u"
odpovídajíc l/zą celkové
Zápůjčkyvždy k poslednímu dni příslušneno
talenlařnĺho měsíce, přičemž první
splátka je splatná k poslednímu
áni.měsí;.-"á'i;;iĺ.ĺ,,opo sloäení Zápůjčky
na
účetspolečnosti VaK. Společnost VaK.
bude
hradit
na
účet
Dodavatele
uvedený v záhlaví této smlouvy'
'p';;ü
jinĺ bodavatelem pĺsemně
l?bo n.
včas
oznámený účetDodavatele, a v platbě
uvede i.ĺto-urrirbilnísymbo l: 2o2Lo69.
Smluvnístrany.se d-ohodly, že odpovíd.iĺcĺ
ĺa'iuplJiřv zĺp,iieky dlužná společností
VaK Dodavatelimůže být na základě
doĺody;il;í.hstran v kalendářním měsíci
splatnosti dané splátky Záprijěky započtena
proti měsíčníúhradě splatné ceny,
kterou má hradjt Dodavatel společnosti
VaK n. ,atĹao této Smlouvy. Smluvní
strany si k započtenídle tohoto
b?dy o:*"nou *,ĺi"'nou součinnost,
zejména
vystaví a předají potřebné účetní,
daňové ĺl prevnĺ Jo'Llrov. Dodavatelje
oprávněn
jednostranně započítatjakoukoti
splatnou ponleoJvtu splátky
Zápůjčkyproti
jakékoli splatné pohledávce
Vak na úhradu ."nv, poLud bude
Vak
v prodtení
s úhradou jakékoli splátky Zápůjčky..
Dodavatel.ie oprĺvnon zesplatnit
ihned celou
zápüjčku čijejínesplacenou čási, pokud
V'K p;;'iiJiľ eĺr. zápůjčkyV rozporu
se
sjednaným účelem,a/nebo pokud
bude vaŕ
delšĺm
než
90
dnů se
splněním jakéhokoli závazku plynoucĺho.
teto " ''"jl""ĺ
a toto prodlení nenapraví
ani ve lhůtě stanovené Dodavatelem v písemno
výzvě k nápravě doručené
objednateli' Zesplatnění je účinnédnem
aorue"nĺ Ĺane ľ.,o písemnéhooznámení
Dodavatele o zesplatnění po splnění
sjednaný.l", poo'ĺnek objednateli.

sńoń

2,

Tento Dodatek nabývó platnosti a účĺnnostłdnemjeho uzavřenÍ.

3,

Tento Dodatek je vyhotovenve dvou (2) stejnopisech s platnostíorlginólu, z nichž každú

ze smluvních stron obdržĺpo jednom vyh:otovenĺ.

V Hradci Králové, dne 25' L.202L

V Pardubicích, dne 28, L.202L

Za Dodavatele:

Za VaK:

Maľlug Pcdcľcon l.|'

PrŮběŽnÔ 1940/3
5rĺn ną Hrodec Kľllorlé

-ŕ}

.ł/

,.--;ręĺĺĘť}21ę49!CI
Maľlus
lng. Pavel

obchodní

a.s.

\r"d^.dy a kanallzace Paľdublce, a.s.
lng. Martin Charvát
předseda představenstva

