DODATOK č. 5
k ZMLUVE č. 01/2013
o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a separovaných zložiek obce uzatvorenej v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka a v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
BIC:
Tel:
e-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Čeľadince
Čeľadince č. 3, 956 16 Nitrianska Streda
Daniel Hučko, starosta
00699144
2021234501
SK56 0900 0000 0000 3852 0896
GIBASKBX
038/5310135
celadince@stonline.sk

a
Názov:
Adresa sídla:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
IBAN:
BIC:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len “Dodávateľ”)

NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.
Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany
RNDr. Mária Jančová, konateľka
36546194
2020138406
SK2020138406
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 13091/N
SK04 0200 0000 0015 8265 2651
SUBASKBX
0901 711 605
obchod@nehlseneko.sk

Čl. II
Predmet Dodatku č. 3 k zmluve č. 01/2013
1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
Dodatku č. 3 k Zmluve č. 01/2013.

2.

Príloha č. 1 je po zapracovaní dohodnutých zmien priložená v úplnom znení k tomuto
Dodatku č. 5 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 01/2013 v znení jej dodatkov a teda
Príloha č. 1 Dodatku č. 5 úplne nahrádza Prílohu č. 1 Dodatku č. 3.

3.

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 01/2013 v znení jej dodatkov zostávajú bez zmeny.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1.

Tento Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2013 sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č. 5 k zmluve č. 01/2013
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

3.

Tento Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2013 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania
ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
objednávateľom v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

Tento Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2013 je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každá
zo zmluvných strán dostane jedno jeho vyhotovenie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
Dodatku č. 5 k zmluve je jeho príloha č. 1.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2013 pred jeho
podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ho slobodne, vážne, považujú ho za určitý
a zrozumiteľný a na dôkaz súhlasu s jeho obsahom pripájajú svojej podpisy.

V Čeľadinciach dňa ...........................

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

za Objednávateľa

za Dodávateľa

......................................................
Daniel Hučko
starosta

..............................................................
RNDr. Mária Jančová
konateľka

Príloha č. 1
k Dodatku č. 3 k Zmluve č. 01/2013
I. Dodávateľ bude realizovať triedený zber odpadu pre objednávateľa nasledovne:
Plasty+kovy+VKM

a) 12 x za rok, odvozom vriec s objemom 120 l z 400 domácností

Sklo:

a) na zavolanie podľa potreby, 12 x ročne, odvozom 3 ks kontajnerov s
objemom 1100 l

Papier:

a) na zavolanie podľa potreby, 1 x za 6 mesiacov, odvozom vriec s objemom
120 l z 240 domácností

II. Náklady na realizáciu triedeného zberu podľa jednotlivých zložiek (bez DPH):
Plasty + kovy+VKM:
Sklo:
Papier:

0,0050 €/l
0,0089 €/l
0,0049 €/l

V Čeľadinciach dňa ...........................
za Objednávateľa

......................................................
Daniel Hučko
starosta

V Topoľčanoch dňa ..............................
za Dodávateľa

..............................................................
RNDr. Mária Jančová
konateľka

