
Dodatok Č. 1
k

Zmluve o zabezpečení zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami ý 269 ods. 2 zákona č. 513/199] Zb. Obchodný zákonník (cľalej
len „ Obchodný zákonník“) v spojení s ‚~ 8] ods. 7 a ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov („‘alej len „ Zákon o odpadoch “)

a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a „op/není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („‘alej len „ Zákon o VO “)

ZMLUVNĚ STRANY

Obchodné meno: Obec Lozorno

Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO: 00 304 905

DIČ: 2020643669

Bankové spoj enie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001

V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

E-mail: obec(ä~lozorno.sk

(d‘alej len „objednávatel“)

a

Obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor

IČO: 31 318 762

DIČ: 2020358538

iČ DPH: SK2020358538

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
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V zastúpení: Ing. Eva Mikulášiová, funkcia — konatel‘



Petr Urbánek, funkcia — konatel‘

Ing. Tomáš Varga, funkcia — konateľ

Ing. Tomáš Fajkus, funkcia — konatel‘

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd BAl, Oddiel: Sro, vložka č. 13406B

E-mail: obchod~fcc-group.sk

Telefonický kontakt: ±421 903 288 733

(d‘alej len „dodávatel“)

(objednávateľ a dodávatel‘ d‘alej spolu len „zmluvné strany“)

ČLÁNOK I - Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je doplnenie článku II — Miesto a spósob pinenia. Póvodné
znenie článku II sa dopIňa o body 6. a 7. v nasledovnom znení:

6. Objednávatel‘lýmto v zmysle ustanovenia ~ 41 ods. 4 zákona o VO určuje pravidlápre
zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:

a) dodávateľ je oprávnený zmeniť a/alebo doplnit‘ subdodávateľa počas trvania
zmluvy,

b) v prípade dopinenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľovje dodávatel‘
povinný oznámiťzmenu objednávatel‘ovi najneskór v deň, ktorýpredchádza dňu,
v ktorom subdodávatel‘ začne plnit‘ predmet zmluvy, predložit‘ písomné
oznámenie o zmene aĺalebo doplnení subdodávatel‘a, ktoré bude obsahovat‘
údaje o navrhovanom subdodávatel‘ovi v rozsahu: meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum
narodenia ak nebolo pridelené iČO, údaje o osobe oprávnenej konat‘ za
subdodávateľa v rozsahu: meno apriezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

c) dodávatel‘ zodpovedá za pinenie zmluvy subdodávatel‘om tak, ako keby pinenie
realizované na základe zmluvy realizoval sám. Dodávatel‘zodpovedá za odbornú
starostlivost‘ pri výbere subdodávatel‘a, ako aj za výsledok činnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy.

7. Dodávatel‘je partnerom verejného sektora aje ako taký zapísaný v registri v zmysle
zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (d‘alej len „register “,), pričom sa zaväzuje byt‘ zapísaný ako
partner verejného sektora do času uplynutia účinnosti tejto zmluvy. Zároveň každý
subdodávatel‘ dodávateľa, ktorý má povinnost‘ zapisovat‘ sa do registra partnerov
verejného sektora, musí byt‘ v ňom zapísaný v zmysle ‘~ 11 zákona o verejnom
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ČLÁNOK III — Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnost‘ okamihom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia podi‘a osobitných predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie
dostane každá zo zmluvných strán.

3. Zmiuvné strany vyhlasujú, že sa so znením tohto dodatku riadne a dókladne oboznámili,
jeho obsahu pine porozumeli, že tento predstavuje ich siobodnú a vážnu prostú
akýchkol‘vek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášt‘ nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú podpismi oprávnených v mene zmluvných strán konat‘.

dňa.~.:.&~ V ‚dňa

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

FCC Slovensko

(dodávatel‘) Environment

FCC Slovensko, s.r.o.
BraUslavská t8, 900 51‘-~ohor
IČO:31 318/62 IČ ~‚daň: SK2020358538
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Obec ozorno

(objednávatel‘)

starosta obce Lozorno onateľ konalel‘




