Dodatok č. 1
k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU
ZDRUŢENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojitosti s ustanovením § 59 ods. 2 a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o
odpadoch“)

I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
RECYKLOGROUP, a.s.
Obchodné sídlo:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
IČO:
48 116 441
IČO DPH:
SK2120053452
Oprávnený konať:
Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka č. 6126/B
(ďalej len „RECYKLOGROUP“)
a
Názov:
Adresa:
Oprávnený konať:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Obec“)

Obec Štôla
Štôla 29, 059 37 Štôla
Martin Hajko, starosta obce
00 691 836
2021202425

(ďalej tieţ jednotlivo ako „ Zmluvná strana” a spoločne tieţ ako „ Zmluvné strany”)

II.
Základné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29. 6. 2016 ZMLUVU O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ
SYSTÉMU ZDRUŢENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV (ďalej len „Zmluva“),
na dobu určitú a to na obdobie jedného kalendárneho roka. V zmysle tohto ustanovenia platnosť
zmluvy končí 31. 12. 2016
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2. Zmluvné strany prejavili vôľu predĺţiť platnosť a účinnosť Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa podľa čl. 6 ods. 6.5. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy tak, ako je uvedené
v čl. III. tohto dodatku č.1.

III.
Predmet dodatku - zmeny Zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
a.) doterajšie znenie čl. 5 ods. 5.1. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa týmto znením:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.”
2. Zostávajúce znenie Zmluvy sa nemení.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť
od 1. 1. 2017
2. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaţdú zo zmluvných strán.
3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho
ho vlastnoručne slobodne a váţne podpísali.
Dňa ...............2016

Dňa ...............2016

---------------------------------------RECYKLOGROUP, a.s.
Ing. Tomáš Ďurík
predseda predstavenstva

-----------------------------------Obec Štôla
Martin Hajko
starosta obce
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