Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.4.2018
(d'alej len,, Dodatok")
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Marek Polčic - KRISTíNA

Hlavná 84, 900 90 Dubová
lČo: 36
DlČ:202247827L
tČ opH:

95t676

sK2O2247827t

Zapísaný v Žn oÚ Pezinok, č.Žatol-ĺzqsa
Zast': Marek Polčic
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
ČísloúčtuIBAN: SK58 6500 oooo oooo 2028 0361
(d'alej len ako ,,Poskytovateľ")
a

SLUŽBY MoDRA, s.r.o.
šúrska5, 9oo 01 Modra
lČo: +g 8o5
DlČ:2O2247827t

426

tČ opH:

sK2022478271'
Zap.: oR oS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 48881/B
zast,: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes, konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a.s.,
Č. účtuIBAN: SK68 o9oo oooo oo51 1273 0166
(d'alej len ako ,,objednávatel"')
(d'alej spolu len ,,Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na uzatvorenítohto Dodatku k Zmluve o poskytovaníslužieb
zo dňa 30.4'2oI8, v znenídodatku č. ]- zo dňazq'og.zots (d'alej len ,,Zmluva") s nasledovnými zmenami:

článot ttl. (Cena za SluŽbu) sa mení ods.

1.

1 a nahrádza nasledovným znením:

Cena za Službu podl'a tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s platnými
právnymi predpismĺ, a to Vo výške 30,- € bez DPH /každý pohrebný obrad, k čomu bude
prĺpočítanáDPH vo výške podl'a platných právnych predpisov.

V ostatných častĺachostáva Zmluva bez zmĺen.

Zmluve je vyhotovený v

2

rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktoných každý je
považovaný za orĺginál a každá zo zmluvných strán obdrŽí po jednom vyhotovení'
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali,jeho obsahu, práVam a povinnostiam
z neho pre nich vyplývajúcim úplne porozume|i a zaväzujúsa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť,
ich vôl'a je slobodná avážna, ako aj prostá akéhokolvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú, čímDodatok nadobúda platnosť'
Zmluvné strany sa dohodlĺ, že Dodatok nadobúda platnosťdňom podpisu a účinnos'ť.odoL.o7.2022.

Dodatok

k

V Modre, dňa 27

'06)Ú)
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ĺe rjÉH'skžčiz?\zĺ,
objednávatel'
SLUŽBY MoDRA, s.r'o.
Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
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Poskytovateí / užívatel'

Marek Polčic - KRlSTĺNA
Marek Polčic
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