
Dodatok č.1 k zmluve 

o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu 
 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonníka“) 

 

Zmluvné strany 

Pôvodca: Obchodné meno: Základná škola Nižný Hrabovec 155, 094 21 

Zdiaďovateľ: Obec Nižný Hrabovec 

Sídlo: Nižný Hrabovec č:407 

IČO: 00332 593 

DIČ: 2020630249 

Štatutár, konateľ: Mgr. Marcela Pčolinská 

e-mail: niznyhrabovec@niznyhrabovec.sk 

Číslo účtu: VÚB a.s. 20323632/0200  

Ďalej aj len ako ,,Objednávateľ“ 

a 

Poskytovateľ : Obchodné meno: EM-SA s.r.o. 

Sídlo: Na Hrunku 52, 093 01  Vranov nad Topľou 

IČO47 691 859 

DIČ:2024038511 

Registrácia:  vložka číslo 30149/P odiel: s.r.o. 

Úrané číslo : STOD-VT60-SK 

Konateľ:  Peter Lengvarský, tel: 0907 680 228 

                 Ladislav Tóth, tel: 0940 319 997 

e-mail:    emsa.s.r.o@gmail.com 

IBAN: SK2409000000005053325442 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

2.1. Pôvodca a Poskytovateľ uzavreli dňa 02.12.2016 Zmluvu o odbere a zneškodňovaní biologicky 
rozložiteľného odpadu, kde predmetom  zmluvy je zber, preprava a manipulácia s biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3, katalógové číslo 200108, 200125. 

 
 
 
 



Článok II. 
Obsah dodatku 

 
3.1. Cena za zber odpadu v bode 6. v zmluve  – sa mení pôvodná cena za zber, odvoz a likvidáciu 
jedného kontajnera a to z pôvodnej ceny  6,25 eur za jeden kontajner o objeme 20 litrov na cenu 8 eur 
za jeden kontajner o objeme 60litrov.   

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri a v Obchodnom 
vestníku. Zverejnením dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a 
informácie v ňom obsiahnuté sa nepovažujú za dôverné.  
4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.  
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi 
podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom. 

4.4 Dodatok č.1 má 2 strany a je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení.  
4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. 

                                                                                                       

                                                                                                        V ...........................dňa.................. 

 

Poskytovateľ:................................                                            Pôvodca:........................................ 

 


