
DODATOK č. 1 

k ZMLUVE O DIELO č. O/55/2018 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Obchodné meno: Obec Lovča 

Sídlo: Geromettova 95, 966 21 Lovča 

IČO: 00320820 

DIČ: 2020529709 

Zapísaný: - 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 

Číslo účtu / IBAN: SK90 0200 0000 0000 0592 8422 

Oprávnený konať v mene obce: Ondrej Bahno, starosta obce 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Obchodné meno: METAL SERVIS Recycling s.r.o. 

Sídlo: Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 

IČO: 36 622 630 

IČ DPH: SK2021762787 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

  oddiel: Sro, vložka č.: 8833/S 

Oprávnený konať v mene spol.: Ing. Jozef Vašina, konateľ 

Kontaktná osoba: PhDr. Jarmila Kováčová 

Telefón: +421 (0)48/4716 312, +421 (0)903 570 171 

E-mail: recycling@metalrecycling.sk 

 

(ďalej len „odberateľ“) 



Čl. I. 

PREDMET DODATKU 

 

Predmetom tohto dodatku je aktualizácia cien uvedených v Prílohe č. 2 (Cena diela a platobné 

podmienky) Zmluvy č. O/55/2018, a to nasledovne: 

 

Cena za zhotovenie diela je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predstavuje 

sumu: 

 

- ostatný elektroodpad 0,040 €/kg 

- TV a monitory 0,040 €/kg 

- batérie a akumulátory nad 1 kg 0,080 €/kg 

- batérie a akumulátory do 1 kg 0,000 €/kg 

- svetelné zdroje (žiarivky) 0,000 €/kg 

 

Cena je uvedená bez DPH. 

 

V prípade zmeny cien na trhu budú ceny, stanovené v tejto prílohe, aktualizované 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi objednávateľom a odberateľom. 

 

Čl. II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

[1] Akékoľvek ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k predmetu zmluvy 

nie sú týmto dodatkom dotknuté a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

[2] Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami  a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

[3] Dodatok sa vyhotovuje v 2 (dvoch) exemplároch, z nich každý má platnosť originálu. 

Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

[4] Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom 

obmedzená, a že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie 

za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé 

všetkých následkov z toho vyplývajúcich. 



 

 

V Slovenskej Ľupči, dňa 14.02.2019. 

 

 

 

 

  

 ...............................................  ...............................................  

 Obec Lovča  METAL SERVIS Recycling s.r.o. 

 objednávateľ  odberateľ odpadu 

 

 

 


