
Naša zn.: 0265/2018 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve na výkon zneškodňovania a zhodnocovania odpadu z 10.03.2017 (0211/17) 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ služby: 

 Názov:  ERB-Eduard Rada Breweries, s.r.o. 

 Adresa (sídlo): Novozámocka 2, Banská Štiavnica 969 01 

IČO:  36 830 933   

 DIČ:   20 2243 8319  

 IČ DPH: SK 20 2243 8319  

 Bankové spojenie: SLSP 

 číslo účtu (IBAN):  SK84 0900 0000 0050 4866 5258 

 v zastúpení: Ing. Mária Siváková 

 kontakt:  0918 356 744 

ďalej len „Objednávateľ“. 

 

1.2 Poskytovateľ služby: 

 Názov:  Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica, 

 Adresa (sídlo): E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,  

IČO:  00185213, 

DIČ:  2021107220, 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Štiavnica, 

číslo účtu (IBAN): SK06 5600 0000 0014 1547 5002, BIC:KOMASK2X 

 oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa: 

 - vo veciach zmluvy: Peter Heiler, riaditeľ, ts.riaditel@banskastiavnica.sk  

 - v technických veciach: Oľga Blahová, 0905/262 058, ts.doprava@banskastiavnica.sk, 

ďalej len „Poskytovateľ“. 

 

sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia jednotlivé 
články Zmluvy č. 0211/17 na výkon zneškodňovania a zhodnocovania odpadu z 
10.03.2017 (ďalej len Zmluva) takto: 

 

2. Bod 3.2 čl. 3 Zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa mení nasledovne: 

 

Ak je priemyselný odpad Objednávateľa vytriedený podľa bodu 2.3 a Poskytovateľ ho 
príde odobrať priamo z priestorov pred alebo v rámci prevádzky Objednávateľa, 
Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi cenu za odber odpadu: 

cena bez DPH:  2,50 €/odber 

DPH (20 %):  0,50 €/odber 

cena s DPH:  3,00 €/odber 

Jednotlivé vytriedené zložky odpadu musia byť pripravené na jednoduchú a rýchlu 
manipuláciu (napr. kartón zviazaný, plasty vo vreciach a pod.) a ak to umožňujú 
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priestorové podmienky Objednávateľa, odpady musia byť nachystané pri vstupe do 
prevádzky. 

Frekvencia odberu odpadu je dvakrát za týždeň, t. j. 104 krát za rok.  

Odbery budú prebiehať spravidla v utorky a piatky. Poskytovateľ môže po dohode 
s Objednávateľom prísť pre odpad aj v iný, náhradný termín, ak si to vyžiadajú okolnosti.  

V prípade, že Objednávateľ potrebuje odobrať vytriedené zložky podľa bodu 2.3 aj mimo 
vyššie uvedenej frekvencie odberu, je potrebné si odber vopred objednať (napr. telefonicky 
alebo e-mailom) minimálne 2 pracovné dno vopred. Takýto výnimočný odber je 
spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. 

Odber odpadu v zmenenej frekvencii podľa tohto Dodatku začína od 01.04.2018. 

 

3. V bode 4.6 čl. 4 Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa slovo „Objednávateľa“ nahrádza 
slovom „Poskytovateľa“. 

 

4. Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 Tento Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú.  

5.2 Tento Dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia 
po jednom vyhotovení. 

5.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, 
porozumeli mu, Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

5.4 Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej 
stránke Poskytovateľa podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Za Objednávateľa služby:    Za Poskytovateľa služby: 

 

V Banskej Štiavnici  29.03.2018    V Banskej Štiavnici 29.03.2018 

 

 

 

 

 

............................................................  ............................................................ 

v. r.         Peter Heiler, riaditeľ  v. r.  


