Dodatok č. 3

ku Komisinárskej zmluve (ďalej len „zmluva") zo dňa 31.03.2015 (ďalej len
„dodatok č. 3") uzatvorená podľa $ 577 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:
Obec Vydrany

930 16 Vydrany č. 71

v zastúpení: Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce

(ďalej len „komitent“) na strane jednej

IČO: 00228788

č. účtu: SK93 0200 0000 0009 2272 2122
a
HODUS KOMUNAL s.r.o.
930 16 Vydrany č. 71

v zastúpení: Ing. Štefan Rózsa, konateľ spoločnosti
(ďalej len „komisionár“) na strane druhej

IČO: 47617080

DIČ: 2024042350
č. účtu: SK64 3100 0000 0044 1006 2317

I.

Predmet zmluvy
Komitent a komisionár uzatvorili dňa 31.03.2015 komisionársku zmluvu v zmysle predmetu

ktorej sa komisionár zaväzuje vykonávať vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet
nasledujúce činnosti:
1.

PN (s b

2.

Správa,

prenájom,

Vydranoch.

prevádzka,

údržba

aopravy

nadstavby

kultúrneho

domu

vo

Vývoz odpadovej vody z nehnuteľností vo vlastníctve obce Vydrany (administratívna
budova a kultúrny dom, športové ihrisko, Základná škola a Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Klub
Dôchodcov).
Vývoz dažďovej vody z obce Vydrany.
Správa, sprostredkovanie inzercie v obecných novinách.

Správa administratívnej činnosti pri povoľovacom konaní stavby.

Vymáhanie

pohľadávok

v mimosúdnom

konaní

fyzických a právnických osôb.

pri

neplnení

zmluvných

povinností

II.

Zmena zmluvy
Komitent a komisionár sa dohodli na zmene Komisionárskej
31.03.2015 /ďalej len zmluva/ formou tohto dodatku.

zmluvy č. 2/2015 uzatvorenej

Mení sa ČI. III, bod 1. nasledovne:

e

Percentuálny zisk (odmena) komisionára z dohodnutej ceny podľa platného cenníka

poskytovaných služieb sa bude vyvíjať nasledovne:
"

Za správu kultúrneho domu a nadstavby kultúrneho domu (penzión) prináleží
komisionárovi odmena vo výške 70% z ceny ubytovania a odmena 70% z ceny
za prenajímanie kultúrneho domu.

"

"

Výnosy súvisiace s pre

najímaním kultúrneho domu
a za poskytnuté ubytovacie
služby budú od 01.06.2022 prinál
ežať komitentovi vo výške 30%
z celkového
príjmu (cena bez DPH).

Komitent a komisionár sa doh
odli, že komisionár bude rek
apitulovať a uhrádzať
výnosy v dohodnutých

percentách vždy do 10. dňa nas
ledujúceho mesiaca.

II.

Spoločné, prechodné a závere
čné ustanovenia

Tento

dodatok

č. 3 je vyhotovený

v dvo

ch originálnych vyhotoveniac
h, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu
obdrží jeden originál.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obs
ah tohto dodatku č. 3 je zrozumite
ľným a určitým prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle,

ktorý nebol urobený v tiesni
za nápadne nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spô
sobiť jeho neplatnosť, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.
Vo Vydranoch, 17.05.2022
komitent:

| Obec

U

|

,

Vydrany

komisionár:

konateľ spoločnosti
HODUS KOMUNAL s.r.o.

