
Dodatok č. 1
k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-6912020 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2zákona

č,5L3lt99L Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
(d'alej len "Dohoda o pristúpení")

Pristupujúci objednávatel':

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
lčO:
DlČ:
Bankové spojenie:
Císlo tlčtu:
Tel:
Fax:
(d'alej len pristupujtici objednávatel')

PoskytovateI':

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Poverený k podpisu zmluvy:

tčo:
DlČ:
lBAN:
BlC:
Tel./e-mail:
registrácia:

(ďalej len,,poskytovatel"')

Obec Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102,08275 Nižný Slavkov
lng. Jozef Kamenický
00327514
2020711627
Prima banka Slovensko, a.s,
8860658001/5600
05114591224

Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
lng. Vladimír Čech, konatel' spoločnosti
lng. Tibor Papp, konatel' spoločnosti
lng. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti
lng, Vladimír Óech, konatel' spoločnosti
lng. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti
3165964,1
2020502957
sK57 1 

,l00 0000 0026 27 84 5102
TATRsKBx
05314166 209, 0903 987 055, maria,jaseckova@brantner.sk
Okresný súd Košice l, odd. Sro, vložka ó.2044N

preambula

V súlade s bodom 11. článku lV. Cena služby Rámcovej dohody č. Obc2-69/2020 o poskytovaní služieb
zo dňa 27.t0.202O, ktorý znie nasledovne:

11.Cena za poskytované služby v zmysle tohto článku sa počas trvania tejto Rámcovej dohody poěínajric od
1.1.2021automaticky zvýši vždy k't. januáru príslušného roka o výšku spotrebitel'ského indexu cien pre
SR publikovaného Statistickým rjradom SR, podl'a vstupu (čísla) reprezentujúceho aktuálny rast
úhrnného indexu spotrebitel'ských cien tovarov a služieb v Slovenskej republike za predchádzajúci
kalendárny rok, (inflácia zverejnená ŠÚSn).

sa ÚČastníci dohody dohodli, že od 1.1.2021 sa mení Príloha č.1 dohody: Rozsah predmetu plnenia (cenová
tabuíka) a Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram plnenia, a to na rok2O2l,

predmet dodatku

Vzhladom na vyŠŠie uvedené sa účastníci Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode č. obc 2-6912020 dohodli, že
od L.L.202L sa menia prílohy Dohody o pristúpení, a to Príloha č. 1- rozsah predmetu plnenia (cenová tabul'ka)
a Príloha Č. 2 - Časový a vecný harmonogram plnenia pre pristupujúceho objednávateía, ktoré tvoria
neoddeliteínú súčasť tohto Dodatku.



V ostatnom ostáva Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode nezmenená,

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranamia účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z,z,, kŤ,orým sa dopíňa zákon č. 40/1,964 Zb. občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a Oopíňa.lri niektoré zákony.

V Nižnom Slavkove, Ona . ? ! ..ili... ?tl?]1 V Spišskej Novej Vsi, dňa 18.1 .2021 .


