
DODATEK č. 4

ke Smlouvě O dílo

[dále jen .,dodatek")

Česká průmyslová zd ravotní pojišťovna

Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 47672234

DIČ: není plátcem DPH

zastoupena: JUDL Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

Zapsána V8 veřejném rejstříku Krajského SUUdU v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

fakturační adresa:

(dále jen „abiednatel“)

s

Marius Pedersen 3.5.

Průběžná 1940/3500 09 Hradec Krá Iové

oblastní manažerzastoupena:

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

zapsána ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

(dále jen .,zhotovile|”)

(objednatel a; zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany”, nebo samostatně jako „smluvní strana")

Preambu!e

Smluvní se tímto na o uzavřené dne 23.6.2004strany dohodly doplnění smlouvy dílo, (dále jen „smlouva")

o tento dodatek, který tvoří nedűnou součást smlouvy.

Smluvní strany se dohodly IE změně smlouvy m rozsahu vvplývajícírn n tohoto dodatku následovně:

čl. bod č. il se mění nově zní ta kto:

Likvidace odpadu kat. Č. 20 03 01

a) Svoz nádob a' 100 (popelnice, stanoviště Hlavní náměstí 12, Šternberk)

Interval svozu: 1 x 14 dní

Cena celkem za rok: 2 730 ks bez DPH. 14 ceně bude DPH v zákonem stanovenéKČ/l připočtena výši platné

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

Zhotovitel vystaví na výše uvedenou platbu fakturu na následující rok předem, která bude mít splatnost

14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Vzhledem k tomu, že od 112021 nabyl účinnost zákon č. 541/2020 Sb.. 0 odpadech, ze dne 1.12.2020, smluvní

strany tímto vzájemně písemně potvrzují a Činí nesporným, Že práva povinnosti vyplývající smluvním stranám

ze smluvního vztahu VE smyslu ÍČXÍU to hoto dodatku se mezi nimi realizují, již od 1. 1. 2021. Smluvní stra ny :x: tedy



rovněž výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se pouüñ na právní poměry vzniklé mezi nimi dle smlouvy

od 1. 1. 2021.

Tento dodatek na bývá platnosti dnem podphu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, předchozích dodatků a tohoto dodatku, vjeho plném

rozsahu včetně případných příloh v Registru smluv.

Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů, je pověřen objednatel.

Tento ve dvou Z nichž každá ze smluvních stran obdržídodatek je zpracován vyhotoveních, po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, Že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé svobodné vúle, byl

uzavřen PO vzájemném projednání, nikolivvtísní a ZB jednostranně nevýhodných podmínek.

Nájemce: Pronajímatel:

0/51. JOM
4

V Ostravě. dne Ve Šternberku,

Česká průmyslová zdravotni pollšfwnl
[VI a

hremenkova ii
a' Prübě

UI

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D„

generální ředitel oblastní manažer

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Marius Pedersen a.s.


