Dodatok c. 5
k zmluve o dielo c. 125/2005 uzavretej podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

l.
Zmluvné strany
Objednávatel:

Obec Radobica

V zastúpení:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:

PhDr. Stanislav Bartoš, CSc., starosta obce
318451
Prima Banka, a. s. Prievidza
SK82 5600 0000 0090 1124 4001

Zhotovitel:

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Sídlo:
V zastúpení:
ICO:
ICDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Registrácia:

Nemocnicná 979/1,95830
Partizánske
Ing. Jozef Jarošinec, konatel spolocnosti
36311693
SK2020139902
VÚB, a. s. expozitúra Partizánske
SK48 020000000013
6602 1759
SUBASKBX
OR OS Trencín, oddiel Sro., vložka c. 19422/R

Zmluva o dielo C. 125/2005 uzatvorená podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dna 30.05.2005 sa mení a dopÍna v cl. II., III.,
V. a v cl. VI. nasledovne :
II.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je
a) Zber separovaného zberu odpadov, ktorými sú:
viacvrstvové kombinované materiály
elektrické a elektronické zariadenia
plasty
svetelné zdroje s obsahom ortuti
papier
sklo
kovové obaly

III.

Povinnosti zmluvných strán
Bod 2. sa dopÍna nasledovne:
e) objednávatel je povinný listom alebo mailom informovat zhotovitela o skutocnosti,
že uzavrel zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov, bezodkladne
po nadobudnutí úcinnosti zmluvy. V tejto informácii objednávatel
uvedie s ktorou
organizáciou zodpovednosti zmluvu uzavrel a ustanovenia zmluvy uvedené v § 59 ods. 3
zákona C. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

V.

Doba vykonania diela
Bod l. sa mení nasledovne:
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú od 01.01.2016 do 30.06.2016.

VI.
Ostatné ustanovenia
DopÍna sa bod 3. nasledovne:
3. Objednávatel je oprávnený vypovedat túto zmluvu ak ani do 45 dní od nadobudnutia
úcinnosti zmluvy medzi objednávatelom a organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
zhotovitel neuzatvorí zmluvu s touto organizáciou zodpovednosti výrobcov pri splnení
podmienky, že financovanie triedeného zberu podla zákona C. 79/2015 Z. z. o odpadoch je
zabezpecené. Výpovedná lehota je 45 dní a zacína plynút dnom nasledujúcim po dorucení
výpovede.
Dodatok C. 5 nadobúda platnost dnom podpísania
a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

obidvomi

zmluvnými

stranami

Dodatok C. 5 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní každá
zmluvná strana dostane po dva exempláre.

C.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo
l, 2, 3 a C. 4 zostávajú nezmenené.

V Partizánskom, dna

Lq.A1

:

C.
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