
Dodatok č. 1/2018 

k Zmluve o odvádzaní odpadových vôd č. ZML/690/2010 zo dňa 26.05.2010 (ďalej len 
„Zmluva") uzatvorený v súlade s ČI. 7 bod 5. Zmluvy (ďalej len „Dodatok") 

medzi: 

Dodávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
IBAN: 

Obec Brodské 
Školská 1030/2, 908 85 Brodské 
Anna Krídlová, starostka 
Prima banka, a.s., Slovensko 
003 094 51 
2021065695 
SK2021065695 
SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

(ďalej len „Dodávateľ") 

Producent: 
Sídlo: 

Právna forma: 

Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
IBAN: 
SWIFT: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B 
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ 
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 
zahraničnej banky 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
UNCRSKBX 

(ďalej len „Producent") 
(spolu ďalej aj „Strany dodatku") 

Preambula 

V súlade so žiadosťou Dodávateľa, doručenou Producentovi, sa Strany dodatku dohodli na 
nasledovných zmenách Zmluvy v súlade s ustanovením ČI. 7 bod 5. Zmluvy. 

ČI. I 
Predmet Dodatku 

1. Strany dodatku sa dohodli, že ČI. 3 „Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou" 
bod 1. Zmluvy sa mení nasledovne: 

„1. Spôsob určenia množstva odpadových vôd - podľa údajov z prietokomera, ktorý je 
osadený na výtlačnom potrubí kanalizácie. Ide o prietokomer Siemens - SITRANS F 
M MAG 6000 CT/5100 W. Spotreba je základom pre stanovenie výšky platby." 

2. Strany dodatku sa dohodli, že ČI. 6 „Cena plnenia a platobné podmienky" bod 1. veta prvá 
Zmluvy sa mení nasledovne: 



„7. Cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné) je dohodnutá v čiastke 0,99 Eur/1m3 

od 01.01.2018." 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Stranami dodatku a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v spojení s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté. 
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre 

Dodávateľa a dva (2) pre Producenta. 
5. Strany dodatku vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali'jeho obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 

ČI. II 
Záverečné ustanovenia 

V Bratislave dňa: 06. máj 2019 

Obec Brodské: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Anna Krídlová 
starostka obce 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 
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