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DoDAToK č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb v od

č. Eoz-144-02-2014_Do

V

E

uzatvorený dnešného dňa, mesiaca a roku
zmysle príslušnýchustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka
v platnom znení

NVl RO PO L s, r.o., organ izaéná zložka

medzi:

so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
'l936/8
zapísaný v OR vedenom v Bratislave l, oddiel Po, vložka
lčo: 46017305
tČ opH: sK402o312241
zastupuje Róbert Klobučn ík, ved úci org a nizačnej zložky
na strane jednej, d'alej len ,,zhotovitel"
d

Obec Tesárske Mlyňany
so sídlom Hlavná 647196,951 76 Tesárske Mlyňany

lčo: 00308528

DlČ: 2021038030
Zastupuje lng ŠtefanValkovič, starosta

na strane druhej, ďalej len,,objednávatet"

za nasledovných

podmienok:
I

t}reďmet dodatku
1

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12,2014 Zmluvu o poskytovaní sluŽieb v odPadovom
hospodárstve ě. toz-ll4-02-2o14-Do, (d'alej len ,,Zmluva"), ktorej predmetom je.závázok
zhoiovitel'a zabezpečovaťpre objednávatel'a realizáciu objednaných služieb a d'alej závázok
objednávatel'a poskytnuté služby prrlat' a riadne si plnit' závázky v rozsahu a za Podmienok
uvedených v Zmluve

2

V zmysle článku Vl. ods. 6.3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
Príloha č. 1 k zmluve č. Eoz-144-o2-2014-Do o poskytovani sluŽieb v odpadovom
hospodárstve, čast' Cenové podmienky zhodnotenia odpadov sa mení na nasledovné
znenle:

Katalógové

číslo

odoadu

20 01 23

20 01 35

Kód
nakladania

Názov odpadu

Cena
Poznámka
v EUR/tona

uyradené zariadenia
cbsahujúce chlóďluórované
uhtovodíkv

R13

-30,00

ryradené elektrické
a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21 a20
)1 23, obsahujúce nebezpečné

Rl2

-50,00

vyradené elektrické
a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21,20 01
23 a20 01 35

R12

-75,00

chladničky,
mrazničky,

klimatizácie

ry

iasti
20 01 36

ENV|ROPOL s r.o., organizačná zložka

stranil

č 1 12

ostatná
elektronika

dodatak č 1
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VYŠŠieuvedené ceny platia pre kompletné kusy elektroodpadu. Televízory a monitory bez
vYchYlovacích cievok, resp. chladničky a mrazničky bez motorov, budú odobráné bezplatne.
MinimálnY odber, pri ktorom platia uýkupné ceny je 300 kg. Pri odbere menšom ako stanovený
limit, bude elektroodpad odobraný bezplatne.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.
!l

záverečnéustanovenia

1,

2.
3.
4,

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami.

Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, určite a zrozumitelne, nie v tiesni

za

nápadne

neuýhodných podm ienok.
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre každúzmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ním uvádzajú svoje vlastnoručnépodpisy.

Bratislava, dňa

Tesárske lfifiany,

dňa

0

fr m.
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s,

r.o, organizačná zložka

stranač 2l2

dodatok č,1

