
DODATOK č. 1
k Zmluve o uložení a zneškodňovaní komunálneho odpadu

č. 2-7-2015
Zmluvné   strany  

A. PREVÁDZKOVATEĽ :                              EKOREAL  s. r. o. ,  SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
                                                                                   Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, vložka č. 15219/S
           Adresa prevádzky                                                 :  Skládka Nána, Nový  Dvor, 943 60  Nána
           Tel. , ( Fax )                                                          :   0903773688
           IČO , IČ DPH                                                       :  
           Bank.spojenie                                                       :  
           Číslo  účtu                                                             :  
           Osoby oprávnené jednať po zmluvnej stránke      :  Martin Sekera - konateľ spoločnosti
                                                 po technickej stránke      :  Július Kabók, vedúci skládky 

B. DODÁVATEĽ  :                                             Obec  Ľubá
                                                                               
          Sídlo                                                                   :  943 53 Ľubá č.79
           Tel., email,                                                         :  036/752 0660, obecluba@mail.t-com.sk
           IČO, DIČ,                                                           :  
           Bankové spojenie                                               :  
           Číslo účtu                                                           :                                                                                               
          Osoby oprávnené jednať po zmluvnej stránke   :  Silvia Esztergályosová
                                                   po technickej stránke  : Silvia Esztergályosová

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah Čl. 2 a Čl. 5 bodu 1 Zmluvy o uložení a zneškodňovaní  
komunálneho  odpadu  č. 2-7-2015 

Čl. 2
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu :     od:  1.1.2019          do      28.02.2019

Čl. 5
Platobné podmienky

     1. Dodávateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi za uloženie odpadu dohodnutú cenu, podľa cenovej 
ponuky  zo dňa 13.12.2018/príloha č.1/ za uloženie 1 tony odpadu  a množstvom odpadu v tonách na základe  
vážnych lístkov vystavených prevádzkovateľom. K tejto cene budú účtované poplatky, vyplývajúce z platnej 
legislatívy, vrátane poplatku, ktorý sa odvádza obci za uloženie odpadu na jej území. Poplatky budú účtované  
sadzbou platnou v deň fakturácie. K cene bude účtovaná DPH platná v deň fakturácie.
      
     Dodatok č.1 je súčasťou  Zmluvy o uložení a zneškodňovaní  komunálneho odpadu č.2-7-2015. Jeho prílohou 
je cenová ponuka prevádzkovateľa za uloženie odpadu na dobu od 1.1.2019 do 28.2.2019 zo dňa 13.12.2018. 
Ustanovenia  uvedenej  zmluvy  nedotknuté  týmto  dodatkom  zostávajú  bez  zmeny  v platnosti.  Dodatok  č.9 
nadobudne platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Je vypracovaný v troch vyhotoveniach, 
po podpise obdrží prevádzkovateľ dve vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie.

     V Žiari nad Hronom dňa ………......                                            V Ľubá dňa ……………………

   Za prevádzkovateľa :                                                             Za dodávateľa :
     Martin Sekera                                                                   Silvia Esztergályosová
  konateľ spoločnosti                                                                   starosta obce


