
Dodatok č. 2k ZMLUVE 

o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu 

č. 001/2017 

uzatvorená v zmysle 8 269 odst. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vznení 

neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

ČI. | 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: OBEC ČAVOJ 
Sídlo: 972 29 Čavoj 86 
Zastúpený: Mgr. Anna Gulášová, starostka obce 

tel: 046/5458 002 

mal: obec.cavoj Bcentrum.sk 

IČO: 00 318 035 
DIČ: 2021 211 643 
Bankové spojenie: 

" Číslo účtu: 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: Tedos, spol. s r. o. 

Sídlo: Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Zastúpený: JUDr. Ján Raška, Minarovič Daniel 

Zástupca splnomocnený na zastupovanie vo veciach 

a) zmluvných: Ing. Róbert Baran, 0918 241 685, baran Gtedos.sk 

b) technických: Ing. Michal Vanko, 0914327402, vanko Btedos.sk 

IČO: 31449450 
DIČ: SK2020416893 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.“ 

Číslo účtu: 643345-192/0200 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

ČI. II. 
Všeobecné ustanovenia 

Tento dodatok upravuje vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom vo veci zberu, prepravy, 

zneškodňovania, zhodnocovania a triedenia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

na území pôsobenia Objednávateľa podľa klasifikácie produkcie KP 90.00.21, 90.00.23. 

Tento dodatok vychádza z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vznení 
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neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“), právnych predpisov súvisiacich s týmto 

zákonom 

Tento dodatok mení a nahrádza prílohu č.1 Cenník služieb 

ČI. VIII 
Záverečné ustanovenia 

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR 

č.513/1991 Zb. v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Prípadné spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, ak medzi stranami 

nedôjde k dohode, rozhodne o veci všeobecný súd účastníka. 

V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe strany právo požadovať od druhej strany také zmeny 

v tejto zmluve, ktoré vyplynú zo zmien právnych predpisov. 

4. Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomným dodatkom k tejto zmluve, odsúhlaseným 

obidvoma zmluvnými stranami, ak zmluva neuvádza inak. 

5. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne, 

zrozumiteľne, nie v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú na to plne oprávnené 

osoby. ďiedh z 

6. Zmluva je vyhotovená v štýreeh vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve jej 

vyhotovenia. Každé vyhotovenie má rovnakú platnosť. 

V Čavoji, dňa 14.04.2022 V Bánovciach nad Bebravou, dňa 14.04.2022 

Za Objednávateľa Za hati — 

 



Príloha č. 1 

Cenník Služieb 

(ceny uvedené bez DPH) 

1. Cena za vývoz KO za 1 ks 110/1201 nádoby (vlastník ODEC) isosossaávn savana 0,85 EUR 

2. Cena za vývoz KO za 1 ks 11001 nádoby DS (vlastník obec)....i.issscsonsvsnsašskáse
me 6,90EUR 

r 0,75 EUR 

3. Cena za vývoz KO 1 ks platové vrece (do PRO) aren
a o OKO O 

1 akaždé ďalšie vrece 

a. Prvých 10 ks vriec pri každom vývoze je cen


