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Dodatok č. 1 

k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve         
č. 1/POH-a/2015 

 
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 Veľká Lomnica   
Sídlo: Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica   

   
IČO: 00326666  
DIČ:   2020697338  

IČ pre DPH:  Nie je platcom DPH  
Zastúpený:  Mgr. Peter Duda, starosta obce   

Telefón: 052 456 11 02, 0902 915 501  
E-mail: obec@velkalomnica.sk  

Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s. 
IBAN: SK98 0200 0000 0009 2732 8562 

 

Osoba zodpovedná za veci technické: Mgr. Peter Duda, starosta obce  
 

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. Rastislav Skokan, konateľ 

Ing. Tibor Papp, konateľ 
 

Telefón:   
E-mail:    

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

 

Osoby zodpovedné za veci technické:   
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Čl. II 

Predmet dodatku 
 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tohto dodatku sa Rámcová dohoda 
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 1/POH-a/2015 zo dňa 11.09.2015 mení 
v zmysle čl. VII, bod 3, uvedenej Zmluvy nasledovne:  

 
2.1.1 V Článku IV. Miesto plnenia a doba trvanie rámcovej dohody sa ruší bod 2. a nahrádza sa 

novým nasledovne:  
 

„2. Čas plnenia tejto Zmluvy je 48 mesiacov od dátumu účinnosti tohto Dodatku.“ 
 
 

Čl. III 
Cena a spôsob platby 

 
3.1    Zároveň sa okamihom podpísania tohto dodatku sa ruší Príloha č. 1 k Rámcovej dohode 
a dopĺňa sa Čl. V Cena a spôsob platby o tieto body:  
  

„10. Financovanie a zabezpečenie triedeného zberu pre papier, plasty, kovy VKM a sklo  zo 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zabezpečuje Organizácia 
zodpovednosti výrobcov – Natur - Pack a. s., Bratislava. 
 
11. Zhotoviteľ má s touto OZV – Natur – Pack a. s., ďalej len OZV, uzatvorenú zmluvu v súlade             
s § 81, ods. 23 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 
12.  Obec zodpovedá za financovanie triedeného zberu, len ak v zberových nádobách určených na 

danú komoditu sa nachádza viac ako 50 %iného odpadu ako separovaného odpadu, pre ktorý 
je zberná nádoba určená.  

 O tejto skutočnosti bude OZV informovať obec písomne.  
 Náklady na zber a zneškodnenie odpadu zo znečistených nádob a vriec znáša obec 

v cenníkových cenách schválených na dané obdobie poskytovateľom. “ 
        
 

Čl. IV 
Ďalšie zmluvné dojednania 

       
2.3 Ostatné články Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.          

1/POH-a/2015 zo dňa 11.09.2015 zostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 
 

Čl. V 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov. 
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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 Veľkej Lomnici, dňa 05. 09. 2018  V Poprade, dňa 23. 08. 2018 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 

 
 


