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Dodatok č. 1 

 
k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve         

č. Z201753755_Z           
  

uzavretý podľa § 269 ods. 2, 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: 
Obchodný názov: Obec Štôla  

Sídlo: Štôla 29, 059 37 Štôla  
Obchodný register:   

IČO: 00691836  
DIČ:   2021202425  

IČ pre DPH:  Nie je platcom DPH  
Zastúpený:  Martin Hajko, starosta obce  

Telefón: 0917815303  
E-mail: starosta@stola.sk  

Bankové spojenie:    
Osoba zodpovedná za veci technické:   

 
1.2 Poskytovateľ: 

Obchodný názov: Brantner Poprad, s.r.o.  
Sídlo: Nová 76, 058 01 Poprad  

Obchodný register: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P  
IČO:  36 444 618  
DIČ:  2020016988  

IČ pre DPH:  SK2020016988  
Zastúpený:  Ing. Vladimír Habala, konateľ 

Ing. Tibor Papp, konateľ 
 

Telefón: 052 / 7767 251  
E-mail:  poprad@brantner.com   

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
BIC - SWIFT kód: TATRSKBX 
IBAN: SK2711000000002620844764 

 

Osoby zodpovedné za veci technické:  Ing. Ľubomíra Bilošová, vedúca MsO - 0903 623 007 
Juraj Hvizdoš, dispečer - 0902 620 620 
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Čl. II 
Predmet dodatku 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tohto dodatku sa Zmluva o poskytovaní služieb    

v odpadovom hospodárstve č. Z201753755_Z sa dopĺňa o nasledovný bod : 
    
  Drobný stavebný odpad (DSO) 

Zhotoviteľ zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie DSO od objednávateľa – obce, ktorý 
obyvatelia obce dopravia do areálu Zberného dvora zhotoviteľa, na ul. Hraničná 4942, 058 01 
Poprad. 
 
Cena za nakladanie s DSO bude stanovená v zmysle platného cenníka na dané obdobie, ktoré 
určí poskytovateľ, vrátane DPH a poplatku určeného v zmysle ustanovení Zákona č.17/2004. 

 
 2.3  Ostatné články Zmluvy č. Z201753755_Z zo dňa 1.2.2017 zostávajú nezmenené v platnosti. 
 

 
Čl. III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, sa primerane 

použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov. 
 
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 
 
Vo Štôle, dňa ....................                         V Poprade, dňa ............................... 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– 
Objednávateľ Poskytovateľ 

      
 

 
 


