
Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek

komunálneho odpadu
č. 36 2L 02

uzatvorený podía § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č.79l20L5 Z.z. o odpadoch

t flánok 1.

Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Revúcka Lehota
Sídlo: Revúcka Lehota 80,049 ].8 Lubeník
V zastúpení: Lucia Benediktyová - starostka obce
lčo:oo 328715
DlČ:2020744825

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu : 00267 27 582/o2oo

IBAN: SK02 0200 0000 OOOO26727582

Kontakt: o9o7 1873 681,, o58l 449 33 86

Email: revuckalehota@ferdonet.sk
l d' alej le n a ko,,objed návatel"'/

a

Poskytovatel': Brantner Gemer s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 344,979 0]. Rimavská Sobota
tČo: go o21,21,1,

DlČ: 2o2oo74551
tČ opH: SK2o2oo74551
v zastúpení: lng. Tibor Papp - konate|'spoločnosti

lng. Ladislav Šalamon - konatel'spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 262517 0826 l 1,rco
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo:4532/5
I d'alej len a ko,,poskytovatel"'/

č!ánok z.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31,,O3.2O2t Zmluvu o zabezpečení služieb v odpadovom
hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
č.36 21,02, predmetom ktorejje o.i. úprava vzťahu medzi Objednávatelbm a Poskytovatelbm vo
veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu atd'. (d'alej len,,Zmluva"),
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2. Z dóvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán, ktorá vznikla na

základe uzatvorenej Zmluvy, je potrebné upraviť resp. zmeniť niektoré ustanovenia a prílohy
Zmluvy a preto sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok.

článok 3.

1. VZmluve sa príloha č.2nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšakvznení,vakom
tvorí prílohu k tomuto dodatku.

č!ánok 4.

1. V ostatných častiach kzr.nlZmluvy nedochádza.

2. Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy.

3. Tento dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne a vážne, žiadna zo strán ani ich zástupcov
nekonala v tiesni, v omyle či za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.01.2023 dňom za predpokladu, že bol najneskór dňa 31,.t2.2022 zverejnený. V prípade ak bol
tento dodatok zverejnený po 31,.12.2022, tak tento dodatok nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho zverejnení.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

6. Neoddelitel'nou súčasťou tohto dodatku je príloha: Príloha č.2

V Rimavskej Sobote, dňa I5.L2.2022

Poskytovatel'

Brantner Gemer s.r.o.
lng, Tibor Papp, konateí spoločnosti

V Revúckej Lehote, dňa t5.I2.2022

Objednávatel'

Obec Revúcka Lehota
Lucia Benediktyová - starostka obce

tl
Brantplr Gemer s.r.o.
lng. Ladislav Šalamon - konatel'spoločnosti

Zmluva o poskytnutí služieb _ Brantner Gemer s,r,o
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Príloha č. 2 Zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č.362t02

Zber a odvoz elektroodpadu
(evidencia - vyplnenie a zaslanie tlačiva "SLNO")

manipulácia 20 EUR / t

Cena za neúplný elektroodpad
(fakturuje sa ako kat.č. 20 03 07 - objemný odpad)

odvoz na skládku 20 EUR / t

zneškodnenie 58,30 EUR / t

V Rimavskej Sobote, dňa L5.t2,2O22

Poskytovatel'

Brantner Gemer s.r.o.
lng. Tibor Papp, konatel' spoločnosti

zmluva o poskytnuti slUžiéb _ Brantner Gemer s,r.o.

V Revúckej Lehote, dňa 15.t2.2O22

Objednávate!'

Obec Revúcka Lehota
Lucia Benediktyová - starostka obce

lng. Ladislav Šalamon - konatel'spoločnosti
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PoIožka EUR bez DPH

35 EUR


