
DODATOK Č. 3 

K ZMLUVE č. 6/2013 

o odvoze veľkoobjemovej nádoby na odpad, uzatvorená podľa Zákona č.18/1996 Z.z. 

a Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Pôvodca odpadu: 

Adresa sídla: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
IBAN: 

BIC: 

Tel: 

e-mail: 

(ďalej len „pôvodca odpadu“) 

Odberateľ: 

Adresa sídla: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
IBAN: 

BIC: 

Telefón: 

e-mail: 

(ďalej len “odberateľ“) 

(ďalej len „dodatok“) 

ČI. 1. 
Zmluvné strany 

„V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

956 08 Horné Obdokovce 1 

PhDr. Miriama Brachová, riaditeľka 

00 357 995 

2021248636 

SK2021248636 

SK38 8180 0000 0070 0030 7231 

štátna pokladnica 

0905 500 224 

riaditelvkastieli©zssvkastieli.sk 

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. 

Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 

Ing. Juraj Marko, konateľ 

36546194 

2020138406 

SK2020138406 

SKO4 0200 0000 0015 8265 2651 

SUBASKBX 

0901 711 605, Eva Hudecová 

obchodBnehlseneko.sk 

Článok II. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených zmenách a doplnení Zmluvy č. 6/2013 

o odvoze veľkoobjemovej nádoby na odpad, uzatvorená podľa Zákona č.18/1996 Z.z. 

a Obchodného zákonníka č. 513/1991 (ďalej len „dodatok“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien v článku IV s názvom Úhrada za poskytnuté práce, 

bod č.1 sa nahradia prílohou k dodatku s názvom „CENNÍK“ tohto dodatku. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.



Článok 2. 
Záverečné ustanovenia 

]: Tento dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a je neoddeliteľnou súčasťou 

zmluvy. 

2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tomto dodatku a zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných v Slovenskej republike. 

3: Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v zmysle 8 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. vznení neskorších predpisov. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v2 origináloch, z ktorých 1 originál je určený pre každú zo 

zmluvných strán. 

V Topoľčanoch dňa ................ V Topoľčanoch dňa. 

za objednávateľa i za odberateľa 

PhDr. Miriama Brachová Ing. Juraj farko 
riaditeľka | konateľ 

Príloha č. 1



CENNÍK 

1.Cena za prepravu a zber objemného odpadu 20 03 07 objemný odpad (O): 

- ubehnuté kilometre 1,60 €/km 

- manipulácia s nádobou 3,00 €/15 min 

- zneškodnenie odpadu k. č. 20 03 07 — objemný odpad (O) 73,20 €/t 

- zákonný poplatok za skládkovanie (suma bude fakturovaná vo výške urečenej na základe platnej 

právnej úpravy, k dňu uzatvorenia tohto dodatku, je to Nariadenie vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa 

ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 

príjmov a poplatkov za uloženie odpadov) 7,00 — 30,00 €/t 

Ceny sú uvádzané bez DPH. 

Cenník je platný od 01.01.2023 

V Topoľčanoch dňa V Topoľčanoch dňa 
za objednávateľa za odberateľa 

PhDr. Miriarha Bráchová Ing. Juraj Mark | 

riaditeľka konateľ


