Dodatok Č. 1 k
Zmluvc o zbere a preprave komunálnych odpadov Č. 521/01/07
uzatvorená podľa * 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov mcdzi zmluvnými stranami:

názov:

TEKOS, spol. s r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L
oddiel: Sro, vložka číslo: 13109/B
sídlo:
Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
zastúpenie:
Ing. Juraj Schwarz konateľ
ICO:
34111 832
DIČ:
2020357878
iČ DPH:
SK 2020357878
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu:
3209030001/5600
(d‘alej len „Zhotovitel“)
—

a
názov:

OBEC LOZORNO

sídlo:
zastúpenic:
ICO:

900 55 Lozorno, Hlavná č.l
Ľubomír Húbek starosta obce
304905

DIČ:
iČ DPH:

2020643669

—

Bankové spoj enie:
Prima banka Slovensko, a. s.
Císlo účtu:
3203747001/5600
(d‘alej len „Objednávatel“)

uzatvórajú tento Dodatok Č. 1 k Zmiuve
o zbere apreprave komuná!nyclz odpadov Č. 5211‘01/O7zo dňa 2.1. 2007
Článok I

1. Zmluvné strany dňa 2.1.2007 uzatvorili Zmluvu o zbere a preprave komunálnyeh
odpadov Č. 521/01/07 (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je
Prfloha č. 1/2016

—

Cenník.

2. Zmluvné strany vyjadrujú vóľu aj naďalej pokračovaf v zabezpečovaní zberu a preprave
komunálnyeh odpadov v obci LOZORNO
Za úČelom zvýšenia kvality už
poskytovaných služieb sa dohodli na zmene a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy
nasledovne:
.

2.1 V Oddiely II. bod 1. prvá veta sa za slovné spojenie „komunálnych odpadov“ vkladá
slovné spojenie „vzniknutých na území obce“.

2.2 V Oddiely II. bod 2. sa za slovné spojenic „koniunálnych odpadov“ vkladá
spojenie „vzniknutých na území obce“.

slovné

2.3 V Oddiely II. sa za b6d 2. vkladá bod 3. ‚ ktorý znie:
„3. Zhotoviteľ vykonáva v obci zber, prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom
za podmienok určených touto Zmluvou. Zhotoviteľ vykonáva v obci zbcr, prepravu a
nakladanie s nasledovným komunálnym odpadom:
a) zmesový komunálny odpad
b) objemný odpad
c) drobný stavebný odpad
d) druhotné suroviny

-

-

katalógové číslo odpadu 200301
katalógové číslo odpadu 260307
katalógové číslo odpadu-l 70101,1 70107,1 70904
katalógové číslo odpadu 200101,200102,200139
-

-

-

2.4 Za doterajší Oddiel HL sa vkladá nový Oddiel IV., ktorý vrátane názvu znic:
„ODDIEL IV.
Práva a povinnosti zmlnvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný pre Obj ednávateľa vykonávat‘ dohodnuté práce riadne, včas
a kvalitne a Obj ednávateľ je povinný Zhotoviteľovi za vykonané práce zaplatit‘
dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ je povinný predmct zmluvy realizovať tak, aby nedochádzalo k negatívnym
vplyvom na životné prostredie, aby nebola obrozená bezpečnost‘ cestnej premávky
a aby nedochádzalo ku škodám na majetku Obj ednávateľa.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečit‘ prístupnosť verejných priestorov, verejných
priestranstiev alebo mých verejných plóch pre vykonávanie prác Zhotoviteľa podľa
tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený nevykonat‘ predmet zmluvy v prfpade, ak sa vyskytli
prekážky pre realizáciu prác, ktoré neboli spósobené pracovníkmi Zhotoviteľa, za
ktoré výlučne zodpovedajú f~‘zické alebo právnické osoby v zniysle platného VZN.
Ak Obj ednávateľ na ústne alebo písomné upozomenie Zhotoviteľa vzniknuté
prckážky bez meškania neodstráni považujú sa dohodnuté práce Zhotoviteľom za
vykonané a Zhotoviteľ je oprávnený ich Obj ednávateľovi fakturovat‘.
5. V prípadc, že dój de k znemožneniu výkonu prác zavinením Objednávateľa
a Zhotoviteľ vykonal práce náhradným spósobom, ktoré si vyžiadali zvýšené náklady
na strane Zhotoviteľa má Zhotoviteľ právo uplatňovat‘ si tieto náklady
u Obj ednávateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným
po dobu troch mesiacov od vyskytnutia sa pósobenia vyššej moci (napr. živelná
pohroma apod.) zniluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc má právo odstúpit‘
ód tejto Zmluvy. Odstúpcnie od Zmluvy je potrebné doručit‘ písomne druhej zmluvnej
strane.“
Doterajší Oddiel IV. až Oddiel VI. sa označujú ako Oddiel V. až Oddiel VII.

2

ČIánokII
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok Č. 1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Tento Dodatok Č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2016 po predchádzajúcom zverejnení na
webovom sídle Obj ednávateľa.
4. Na znak súhlasu obidve strany tento Dodatok Č. I k Zmluve podpisujú a zaväzujů sa
jeho obsah splniť.
V
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V Malackách, dňa 30. 11. 2015
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Za Zhotoviteľa: Ing. Juraj Schwarz
konateľ spoloČnosti

