
Dodatok Č. I
k Zmluve Č. 91120955 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia zo dňa 19.10.2012

uzatvorenej podIa ustanovenia * 269, odsek (Z Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len “Zmluva‘) medzi

POSKYTOVATEL: obchodné meno Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.
sídlo lvanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Ičo 00681300
DIČ 2020318256
lČ DPH SK 2020318256
zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava,oddiel:Sa,vložka č.482/B
bankově spojenie
číslo účtu
SWIFT:
IBAN:
konajúci

zastúpený
e-mail oDcflod(a~olo.sk

(ďalej len “PoskytoovateT“)

OBJEDNAVATEL: obchodné meno Fond ochrany vkladov

sídlo Kapitulská 12, 81247 Bratislava
CO 35700564
DIČ 2020862030
lČ DPH
bankové spojenie
Číslo účtu
SWIFT
I BAN
konajúci

zastúpený

(ďalej len “Objednávatel“)
( Poskytovatel a Objednávatel spolu d‘alej len ~Zmluvné Strany“)
( d‘alej len ~Dodatok“)

Čl.l
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Poskytovatel‘ a Objednávatet uzatvorili Zmluvu, na základe ktorej Poskytovatel‘ zabezpečuje pre
Objednávateľa vypožičanie a vyprázdňovanie zberných nádob s odpadom uvedeným v Či. Ii. bod 1 Zmluvy
(ďalej len ~vypožiČanie a vyprázdňovanie nádob“) a Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi platiť
odmenu za služby poskytovaně Poskytovateľom podľa Zmluvy.

1.2 Zmiuvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku k Zmluve podra ČI. IX. bod 5 Zmluvy.

Čl. II
PREDMET DODATKU

2.1 Týmto Dodatkom sa nahrádza v Čl. II. bod 2 Zmluvy taburka o jednotkovej cene za vypožičanie a
vyprázdňovanie nádob, a to nasledovným spósobom:

Odvozně Typ zbernej Počet zberných Perióda Jedn. cena v Dátum zač.
miesto nádoby nádob odvozov € bez DPH služby
Kapitulská 12 120 I nádoba na papier 1 každý týždeň V utorok 1,25 1.1.2021
Kapitulská 12 120 I nádoba na plasty 1 každý týždeň vo štvrtok 1,25 1.1.2021

2.2 V Čl. II bod 2 Zmluvy za tabuľkou uvedenou v bode 2 Zmluvy vkladá nový bod 3 Zmluvy S nasledovným
znením:

~Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade ďalších zmien jednotkových cien za výpožičku a vyprázdňovanie
zbemých nádob totožných alebo obdobných podra bodu 2 tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany nebudú
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uzatvárať nové dodatky k Zmluve, týmto nie je dotknutý ČI. IX bod 5 Zmluvy. Poskytovater sa za vázaje
oznámíť Objednávatefovi zmenu jednotkových clen za výpožičku a vyprázdňovaníe zberných nádob v
zmysle tohto bodu prostrednictvom doporuČenej Iistovej zásielky alebo elektronickej komunikácie, a to
najneskór tridsat (30) dni pred úČínnostou týchto zmien. V prípade, ak Objednávatef so zmenou jednotkovej
ceny nesúhlasl, má právo od Zmluvy odstúpir

či. iii
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok nadobúda piatnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosf dňa
01.01.2021.

3.2 Dodatok je neoddeiiteľnou sůČasťou Zmluvy a je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá
Zmiuvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.

3.3 Všetky ostatně ustanovenia Zmiuvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené a piatia V pinom
rozsahu.

3.4 Zmiuvné strany vyhiasujú, že si tento Dodatok preČitah, vzájomne vysvethh, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhiasu S ním ho siobodne, vážne, dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
viastnoruČne podpísali a sú si pine vedomé násiedkov z neho vypiývajúcich.

POSKYTOVATEL: OBJEDNAVATEL:
V Bratisiave dňa: 16.12.2020

V 14#tĺ‘ÁWE dňa_%řz.z~?

Podpis:
Podpis:
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