Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 03/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo
zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
uzavretej dňa 20.11.2012
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
OBEC HRABIČOV
sídlo:
Hrabičov, SR
v zastúpení: Ján Adámik, starosta obce
IČO:
00 320 650
(ďalej len „objednávateľ")
a
Dodávateľ:
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
sídlo:
Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica, SR
v zatúpení:
RSDr. Štefan Šálka, konateľ
IČO:
44 299 311
IČDPH:
SK2022649431
(ďalej len „dodávateľ")
sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve č. 03/2013 o zbere, preprave,
zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
uzavretej dňa 20.11.2012:
ČI. I.
Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 3 - Cena, fakturácia a platobné podmienky sa
vypúšťa bod 2, 3 a bod 5 a nahrádza sa týmto znením:
Bod 2 - Cena za fakturované výkony bude cenou diferencovanou podľa jednotlivých druhov
výkonov dodávateľa a bude v súlade s platným cenníkom prác a služieb na rok 2014.
Bod 3 - cena za odvoz 1 ks kukanádoby /110 lit./: 0,95 € plus 20% DPH.
cena za odvoz 1 ks kontajnera /I 100 lit./: 6 € plus 20 % DPH.
Bod 5 - Cena za zber triedených zložiek komunálneho odpadu predstavuje 0.69 € bez DPH za
1 km. Cena za dotriedenie triedených zložiek komunálneho odpadu je dohodnutá 0,10 € bez
DPH násobená zmluvným počtom obyvateľov za mesiac. Zmluvný počet obyvateľov pre
príslušný kalendárny rok obec písomne oznámi dodávateľovi najneskôr do 15 januára
príslušného roka.
ČI. II.
Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 5 - Záverečné ustanovenia sa vypúšťa celé znenie
bodu 1. a nahrádza sa týmto znením:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu je možné vypovedať písomnou
výpoveďou zaslanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. Výpovedná
lehota je šesťmesačná (6) a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, z ktorých po jednom
obdrží každá zo zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje
ich slobodnú, vážnu a neomylnú vôľu, nie je uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žarnovici, dňa 01- 0 f.

i

Za Mestský
ístský podnik slugíeb
slug
Žarnovica s.r.o.
RSDr. Štefan Šálka, konateľ

Za Obec Hrabičov
Ján Adámik, starosta obce

