DODATOK č. 14
k zmluve č. 6000/03/V 4 O zbere,0dvoze, a zneškodňovaní komunálneho odpadu
z obce Mníšek nad Hnilcom
uzavretý medzi
1. Objednávateľ:

Obec Mníšek nad Hnilcom
zastúpená starostom obce Ing. Ľudovítom Kujnischom

IČO z 00329380

Bankové spojenie I VÚB, a.s. Sp. Nová Ves
číslo účtu I 24323 592/0200
2. Zhotoviteľ:

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti

IČO : 31659641
IČ DPH: SK 2020502957

Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. Bratislava
číslo účtu : 2627845102/ l 100
IBAN: SK57 1100 0000 0026 27 84 5102
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, Oddiel.: Sro, vložka č. 2044/V
I. Preambula
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok vychádzajúc
z nasledovných skutočností:
Obec objednávateľ je členom združenia SEZO
Spiš, združenie obcí, so sídlom
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len združenie).
Združenie ktennínu 1.7.2014 zavedie do praxe schválený projekt EU: Integrovaný
systém nakladania s odpadmi. Integrovaný systém nakladania s odpadmi (ďalej len ISNO) je
komplexné nakladanie s triedeným zberom zložiek komunálneho odpadu v obciach a mestách
združenia SEZO Spiš.
Združenie uskutočnilo výberové konanie na prevádzkovanie ISNO v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ako úspešný uchádzač bol vybraný zhotoviteľ, s ktorým
združenie podpísalo dňa 6.5.2014 Zmluvu O prevádzke a poskytovaní služieb, ktorá nadobúda
účinnosť 1.7.2014. V súvislosti s uvedeným vznikne objednávateľovi finančný záväzok voči
združeniu.
II. Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa k 30.6.2014 rušia ustanovenia zmluvy
týkajúce sa triedeného zberu odpadov, a to:
V článku II. Podmienky vykonania diela sa ruší bod 5.

V článku Ill. Cena sa ruší bod 4.
V článku IV. Platobné podmienky sa ruší bod 6.
V ostatnom sa dohodnuté zmluvné podmienky nemenia.

III. Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Spišskej Novej Vsi, 26.6.2014
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