
DODATOK č. 1 ku Z M L U V E
Ô ÔĎVÔŽE Ä NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ
VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

A ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ŠTÁTNEJ POMOCI
č. 31101979

uzavretý v zmysle úst. §261, §269 ods.2 Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
Šidlo:

zastúpený:

Prevádzka (reg.číslo CEHZ):
Bitúnok UVLF (.&M.1.9&.)

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339 076 64 Zemplínska.^ eplica
Na základe zriaďovacej listiny ..(f.ff* J. f.*/.$*.?&
Ing. Ivan Seňko - štatutár
IČO: 31 256 481 IČ DPH: SK 2021 71 0592
kontaktné osoba kontakt - telefón mail
MVDr. Štefan Onda 0905 492 432 sppno@slovanet.sk

Poskytovateľ služby:
Sídlo:

zastúpený:
č.účtu (IBAN):

VÁS s.r.o.
Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli Sro, vo vložke č. 1232/L
Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - konateľka
SK60 7500 0000 0040 0369 0068
IČO: 31 587 666 IČ DPH: SK 2020 44 3810

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 v nasledujúcom znení:

1. Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.05.2020 písomnú Zmluvu o odvoz e a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych
produktov a zmluvu o poskytnutí štátnej pomoci č.31101979+ (ďalej ako „Zmluva"), a to za týchto podmienok:

2. Predmet dodatku
Zrrriuvné sŤrarry sa croŕrouTi na zmene crbsatru Zmluvy takto: Článok m. Čeria, bod 1. sa mení nasledovne;
III- Cena

1. Cena za zber, prepravu a neškodné odstránenie (v zmysle schémy štátnej pomoci cena za odstránenie a likvidáciu)
poskytovateľom sa určuje na základe dohody zmluvných strán vo výške:
a) 32,50 EUR bez DPH / 1 tona počas trvania štát. pomoci, resp. do vyčerpania dotácie na rok 2020 za mŕtve HZ (kadávery)
b) O,- EUR bez DPH / 1 tona počas trvania štátnej pomoci resp. do vyčerpania dotácie na rok 2020 v prípade eradikácie
zvierat pri výskyte ohniska choroby HZ nariadenej ŠVPS SR za materiál kategórie 1,
c) 315,-EUR bez DPH/1 tona za VŽP - materiál kateg. 1,2 alebo za mŕtve HZ po vyčerpaní dotácie na rok 2020
Ceny uvedené v tomto článku zmluvy sú dohodnuté s ohľadom na sadzby stanovené MPaRV SR a zverejnené PPA.
K cenám podľa tohto článku zmluvy bude pripočítaná platná sadzba DPH vo výške 63,00 EUR / 1t, vypočítaná z ceny pred
odpočítaním poskytnutej pomoci poskytovateľom v zmysle schémy štátnej pomoci.
d) 200,- EUR bez DPH / 1 tona za VŽP - materiál kateg. 3 (+DPH v platnej sadzbe)

3. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne
zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany
si dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
2. Tento dodatok má platnosť od 01.06.2020.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá strana dostane jeden rovnopis.

Za objednávateľa

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
100:3-1256481 © DIČ : 2021710592

ZÍT pestovateľa*
Mojšová LÚčkc. r; •
£0:31587666, D/C: 20ľW-,3iJ1ŕ>


