
Dodatok č. 1
k Zmluve na zbern odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie ngzákonne

umiestneného odpadu v katastri obce Revúcka Lehota
uratvorený podťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č,79l2§L5 Z.z. o odpadoch

Článok r.
Zmluvné strany

Zapísaná v Okresný súd Banská Systrica l, oddiel §ro, vložka číslo 4532/§
ako "paskytavateť

a

í*ázov
Adresa
Zastúpený

Sankové spojenie
f BAN
5WlFT
lČO
Dlč
lč DPt{
Telefón
§-mail

Nárov
Adresa
Zastúpený
Bankové spojenie
lBAN
SWlFT
lčo
DlČ
lČ DPH
Teleíón
E-rnail

d'atej aj ako ,,Znrluvrté §trany"

Brantner §emer s,r.o.
Košická cesta 344,979 01 Rimavská §obota
lng. Ladislav Šalamon - konateť spoločnosti
Pavel Tórkóly * prokurista
Tatra banka, a,s.
sK67 1100 0000 0026 2517 CI826

TATRsKBx
36 021 211
2020074551
5K 2020074551
+42t 47 56 31 936
bra ntr,!-er8e ne r@ brp"ntner.sk

Obec Revúcka lehota
Revúcka Lehota 80,049 18 Lubeník
MVDr. Ján Šeševička- starosta obce
Všeobecná úverová banka, a,§.

§K02 0200 0000 0000 26727582
§UBASKBx
00 328 715
zo20744875

058/488 10 48, 0907 873 681
revucka le hota @fe rdonet.sk

ako "abjednůvdteť"

článok z.

t, Zmluvné §trany uravreli na základe verejného obstarávania Zmluvu na tb§r, odvoz
a zneŠkodneníe odpadu ro sanácie nezákonne umiestneného odpadu v katastri obce Revúcka
Lehota dňa 16,07,2020 Zrnluvu na ,, Zber, odvoz a zneškodneníe odpadu zo sanácie nelegálnej
skládky" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zíngne a doplnení
niektorých zákonov, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. ako úspešný uchádzač bude pre obec
Revúcka Lehota realizovať predmet zmluvy {d'ale.i len ,,Zmluva").

2. Z dóvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán, ktorá vznikla na
základe uzatvorenej Zmluvy, je potrebné upraviť re§p, žmeniť niektoré u§tanovenia a prílohy
Zmluvy a preto sa zmluvné §trany rozhodli uzatvoriť tentó dodatok.
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čtánok 3.

1. Na základe dohody zrnluvných §trán §a v Čtánku lV, Cena za sluŽby ZmluvY mení celý text bodu 1

nasledovne:

,,1. CenY za služby a ich výška za jednotlivé služby tvoriace predmet tejto zmluvy boli uvedené v

aktuá|nej cenovej ponut* na sanáciu nalegálnej sklódky, cena za poskytnutie služby

predstavovala ku dňu 16.07.2020 sumu 18 4§9,33 bez DPH a 22 t5l,2a,, §UR s DPH, K dnešnému

dňu došlo k viacerým preukáaateřrrým zmenám inflácie upravenej Štatistickým Úradonr §R,

navý§eniam minimilnej mldy stanovenej nariadením vlády §R, d,alej zmeny v zákonoch o

odpadoch a o umene-a doplnení niektonich zákonov, ktoré majú vplyv na vý§ku ceny za

poskytované služby. z tohto dóvodu cena za poskytnutie služby je neaktuálna v zmysle rmluvy

a ceny ie potrebné aktualiz&ať v čase realizácie predmetu zmluvy."

2. Na základe dohody zmluvn,ich §trán §a v Článku V. Termín realizácie diela Zmluvy mení celý text

bodu 1 nasledovne:

,í. pogkytovateť služby mal reaNizovať predrnet zrnluvy až po schválení ZmluvY o PoskYtnuti NFP

do 6 mesiacov p§ nadobudnutí účinnosti zrnluvy. K dnešnému dňu nemohlo dójsť k realizácii

predmetu zmluvy z dóvodu neukončenia kontroly verejného obstaróvania, Čo má za následok

bránenie riadnemu plneniu tejto zmluvy, Termin realizovania predmetu zmluvy §a preto upravuje

do 30'09'20?3"" 
článok 4,

1. Vnstatných častiach k zrnene Zrnluvy nedochádra,

2. Dodatok je neoddelite|,nou rúčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, PriČom kaŽdá

zrnluvná §trana obdrží po jednom vyhotoveníZmluvy,

3. Tento dodatok uzavreli zrnluvné §trany slobodne a váŽne, Žiadna zo strán ani ich zástupcov

nekonala v ti€§ni, v omyte či za nápadne nevýhodných podmienok"

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom ieho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom

zL.Ll.zozzdňom za predpokladu, že bot najneskór dňa L8.LL,2§22 zverejnený. VPríPade ak bol

tent§ dodatok rverejn*ný po 18.11.2022, tak tento dodatok nadobúda účinnosť dňom

nasledujúcim po jeho zvarejnení.

§, Zmluvné §trany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, Čo Potvrdzujú

svoiimi podpismi,

6. Neoddetiteřnou súčastou tohto dodatku je pr{loha: Príloha č. 1

V ftimavskej§sbot*, dfia 16.r,1.2021 V Revrickej Lehote, dňa 16,11,2022

noskvtov*teť [:;t$,sl§É§Bfidhl- :?:ť"ffi! /{.r.o. ,, '.'"..- / ,,|

/ ,.,,l]{J74s$1 '

! i l,r,,..

;;;$;;;;il;;il;"ri-i',o"i".."u,, úvpr.:lnš:r:",ín::,tu'.o/t,,oo."
Brantner Gemer s,1.o. 'obec Revúcka Lehota l

§ ,p$"rrmu$ďBrri:ř -. I

C)\

D7d§l1
..........:.;...:;......+ ]............
Pavel Tórkófu - d{okurista
Brantner GemerIf .r.o.

li
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Obec Revticka Lehota, Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Lubeník
ztikazka: Zbcr, odvoz u zneškadnenie odpadu

Návrh na plnenie kritérii
(sút'ažná ponuka)

.. *_ N.úzo v z,{ knz"kyJ__b*t.!rd vur íjnqšklr d nen i9 od rydu
\ rizov rr clrádzačrr/označe lt ie sku pirrJ, : Bra ll t ner (i cln er s. r. tl.

prilolrrr č. l

..\dreslt uclrritlzrrč:r: Košická ccstrr 3.1{,979 0l Rimavská Sobota
f , ,;;- -, ,, ^. lDič-Orooilsil

l

i tť:tt: 3ó0 21 2l l iič DřH, §K20200?4§§l
l

/.lrpirrrný r ulre lltltlntlln rcgistri ()lircsrróhrl súclu llnnská llystrica, ocldiel Sro., vložka č.452iS

Šlir{ur:il,rti z:istu;tcur ia-1lorlt'rr ttrrklarlu ,, ,r1,*'*í 1ur|r,ik"t':

llrg..Irin Sisik - litrnitttl', Pavel Tórkó11,- prolcurista
'|'clcl'tin: 047/5í1 3l 93ó li':tx:

e-rn ai l: lt 1,1 u fn t,r*rm e ['al}ru rt l ntr-s k brantnergent er.sk

[}altlirrr,ú spojenic: l'atra banka a.s.

lll,\N: §K67 l100 0000 0026 25l7 0826
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lte lcr:álnych sklá<ltrk rta skládkc Bratttner
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