Príloha č. 6 výzvy pre prevádzkovateľov skladov obilnín

Dodatok č. ..
k zmluve o skladovaní č. .......
uzatvorená v zmysle § 527 až § 535 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo:

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

IČO:

30794323

IČ DPH:

SK 2020431831

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

IBAN:

SK32 8180 0000 0070 0022 3628

Štatutárny zástupca:

.........................................., generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia:

zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej
platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pôsobnosťou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Poverený zamestnanec na
plnenie zmluvy:

........................................., riaditeľ sekcie organizácie trhu
a štátnej pomoci
Tel.:
E-mail:

(ďalej len „platobná agentúra“)
a

2. Skladovateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Štatutárny zástupca:

Zapísaný v Obchodnom
registri
Poverený zamestnanec na
konanie vo veciach zmluvy
a zodpovedný za jej plnenie:
Telefón:

Fax:

E-mail:

(ďalej len „skladovateľ“)
I.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o skladovaní č. ..../20..
zo dňa ... ... 20.. (ďalej len „zmluva“):
Čl. 1 zmluvy znie:
Skladovateľ poskytuje platobnej agentúre pre účely intervenčného nákupu služby
naskladnenia, skladovania a vyskladnenia obilnín, ktoré sú predmetom zmluvy o dodávke
do intervenčného nákupu, svoje skladovacie priestory, nachádzajúce sa v sklade:
.......................................................

Kapacity skladu/ov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Celková skladovacia kapacita na IS obilnín [t]
Kapacita pre intervenčný nákup – prísun obilnín [t]
Kapacita pre naskladnené vlastné obilniny [t]
Kapacita pre naskladnené cudzie obilniny [t]
II.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a 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.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov je tento dodatok účinný dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia.
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Zverejnenie
dodatku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
5. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu
z ktorých dva dostane platobná agentúra a jeden skladovateľ.
V Bratislave, dňa .................................

................................., dňa .................................

........................................................

.........................................................
generálny riaditeľ PPA
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