D O D A T O K č. 1
k Zmluve č.:................ o spolupráci pri zbere použitého šatstva
(uzatvorenej dňa .................. na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a
podľa ust. § 261 ods. 2 a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; ďalej len „zmluva“)
I. Strany dodatku
Mesto / Obec
Obec Ducové
Názov:
Obecný úrad
Ulica:
Ducové 121
PSČ a mesto:
922 21 Ducové
Zastúpené:
Mária Koláriková
IČO:
31826270
(ďalej len ,,mesto“)
a
Oprávnená osoba:
Názov:
Peter Kucharčík
Sídlo:
Lichardova 3, 011 31 Žilina
Zastúpená:
Peter Kucharčík
IČO:
34715045
(ďalej len: „oprávnená osoba“)
a
Pristupujúca strana:
Názov:
TextilEco a.s., organizačná zložka.
Ulica:
Panenská 24
PSČ a mesto:
811 03 Bratislava
Zastúpené:
Anna Smolíčková, vedúca organizačnej zložky
JUDr. Miroslav Pullman, na základe splnomocnenia
IČO:
44882033
IČ DPH:
SK4020253908
Tel.:
0917 417 475
Email:
miroslav.pullman@gmail.com
(ďalej len ,,odberateľ“)
II. Predmet a účel dodatku
1. Predmetom a účelom tohto dodatku je zmena podmienok dohodnutých v zmluve, a to
z dôvodu, že oprávnená osoba postúpila formou Kúpnej zmluvy svoje zberné nádoby
odberateľovi, a zároveň na odberateľa postúpila svoje práva a povinnosti zo zmluvy.
2. Skutočnosti uvedené v zmluve sa menia vzhľadom na Čl. III. tohto dodatku.
III. Zmeny v zmluve
Týmto dodatkom sa mení jedna zo zmluvných strán uvedených v zmluve, pričom zmenou
pôvodnej zmluvnej strany prechádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvy na novú zmluvnú
stranu, čiže na nový právny subjekt.
Z pôvodnej zmluvnej strany označenej v rámci tohto dodatku ako „oprávnená osoba“,
prechádzajú týmto dodatkom všetky práva a poinnosti na novú zmluvnú stranu, ktorá je
v rámci tohto dodatku označená ako „odberateľ“.

Svoje súhlasné stanovisko s takoutou zmenou v subjekte zmluvnej strany potvrdzujú všetky
tri strany tohto dodatku svojim podpisom.
Týmto dodatkom sa mení obsah Článku IV. bod 1 zmluvy. Po zmene bude znieť tento bod
nasledovne:
1. Výpoveďou zo strany oboch účastníkov zmluvy v 3-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane.
Týmto dodatkom sa k zmluve pripája Príloha č. 1, ktorá obsahuje počet a presné umiestnenie
zberných nádob (kontajnerov) v prípade, ak tieto údaje niesú uvedené priamo v zmluve.
Doterajší pojem „oprávnená osoba“ uvedený v zmluve sa nahrádza pojmom „odberateľ“.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
IV. Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnenia zmluvy, ako aj tohto dodatku môžu byť urobené len písomnou
formou, so súhlasom a podpisom všetkých strán (obce / mesta a odberateľa).

2.

Tento dodatok bol vyhotovený v piatich identických vyhotoveniach, z ktorých po
podpise dve obdrží mesto / obec, jedno obdrží oprávnená osoba a dve vyhotovenia
obdrží odberateľ.

3.

Strany dodatku vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre ne jasný a zrozumiteľný, a že je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
všetkých jeho strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.

Práva a povinnosti týmto dodatkom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných zmien a noviel, ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.

6.

Skutočnosti uvedené v tomto dodatku odlišné od zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami zmluvy.

7.

Oprávnená osoba bezodkladne po podpise tohto dodatku odovzdá odberateľovi originál
vyhotovenie zmluvy uzavretej v minulosti s obcou / mestom.

Ducové, dňa: 01.08.2018

.............................................
Mesto / Obec

..............................................
Oprávnená osoba

.............................................
Odberateľ

Príloha č. 1
Zoznam zberných nádob a identifikácia ich rozmiestnenia v rámci Mesta / Obce
Číslo
kontajneru

57315

Ulica

Upresnenie
miesta

Číslo
parcely

GPS súradnice

Ducové 120

573/1

48.628592
17.867060

Poznámka

