Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní osobitných zliav
z cien elektronických komunikačných služieb
a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
zastúpená:

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35 697 270
SK2020310578
PMS, s. r. o.,
obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s na základe plnomocenstva
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu:
SK2911000000002623005720
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len „spoločnosť Orange")
a

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
za ktorú koná:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „Účastník")

Obec Miloslavov
Miloslavov 181, 90042 Miloslavov, pošta Dunajská Lužná
00304948
2020662182
Milan Baďanský
VÚB a.s.
SK58 0200 0000 0028 4551 4758

Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických
komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme, uzavretej medzi spoločnosťou Orange
a Účastníkom dňa (ďalej len „Zmluva”), dohodli na zmene Zmluvy formou uzatvorenia tohto dodatku k Zmluve (ďalej len
„Dodatok") v tomto znení:

Článok 1
Predmet zmluvy

1.

Navzájom zadarmo vo firme

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na
webe obce.
Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené nie sú týmto dodatkom dotknuté.
Tento Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po ich podpise
oprávnenými zástupcami zmluvných strán jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nepodpisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných alebo nevýhodných podmienok
pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a svoj
súhlas s obsahom dodatku potvrdzujú podpismi osôb oprávnených za zmluvné strany v tejto veci konať.

Zoznam príloh:
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