
DODATOKč.l 

k Zmluve o odpadoch č. 008/2013/WR zo dňa 06. 02. 2013 

medzi: 

zmluvnými stranami: 

1. Waste Recycling, a. S., Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce 
IČO: 36 016 268 

ako z hot o v ite ľ: 

2. Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: OO 308 676 

a~ pôvodca odpadu: 

Čl. I. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok Č. I k Zmluve o odpadoch Č. 008/20 l 3/WR, 
ktorým sa rozširuje článok I. (Predmet zmluvy) o bod Č. 1.3. a článok II. (Cena a platobné 
podmienky) o bod Č. 2.4. nasledovným spôsobom: 

I. V Článku I. sa dopÍňa bod 1.3., ktorý znie: 
1.3. "Zhotovitel' sa zaväzuje, že dňom účinnosti tohto dodatku bude vypracovávať pre 

pôvodcu odpadov evidenciu odpadov, t. j. evidenčné listy odpadov a hlásenie 
o vzniku odpadov a nakladanie s ním v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR Č. 283/200 l Z. z. 
Jedná sa o všetky kategórie odpadov, ktoré budú odoberané od pôvodcu odpadov 
a následne fakturované zhotovitel'om v rámci jednotlivých mesiacov za obdobie 
kalendárneho roka." 

2. V Článku TT. sa dopÍňa bod 2.4., ktorý znie: 
,,2.4. Cena za službu podl'a bodu 1.3. je stanovená dohodou vo výške 20,-€ mesačne bez 

DPH." 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o odpadoch Č. 00812013/WR zostávajú v platnosti tak, ako 
boli dohodnuté. 

Čl.II. 
Záverečné ustanovenia 

I. Dodatok Č . 1 k Zmluve o odpadoch č. 0018/2013/WR je vyhotovený v dvoch 
exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. 

2. Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke zhotovitel'a. 



3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok Č. I prečítali a porozumeli jeho obsahu, 
uzatvárajú ho dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, ich vôľa je 
slobodná a vážna, a na znak súhlasu ho podpisujú. 

Zlaté Moravce dňa 05.06.2013 
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Za pôvodcu odpadu: 

~eee-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta Zlaté Moravce 


