Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služby č.188 20 01
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Článok 1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Rakytník
Sídlo : Obecný úrad č.15, 980 21 Rakytník
Zastúpený : Ján Rencsok – starosta obce
IČO: 00649970
DIČ : 2021275784
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 0021123392 / 0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 2112 3392
Kontakt : 0908 954 217
/ďalej len ako „objednávateľ“/
a

Poskytovateľ:

Brantner Gemer s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211
IČ DPH: SK2020074551
v zastúpení: Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Šalamon – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625170826/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S
/ďalej len ako „poskytovateľ“/

Článok 2.
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.01.2021 Zmluvu o poskytnutí služby č. 188 20 01, predmetom
ktorej je o.i. komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa
poskytovateľom a to najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a ostatných odpadov, ktoré vznikli na
území objednávateľa a za nakladanie, s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými
zákonnými ustanoveniami a iné (ďalej len „Zmluva“).
2. Z dôvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán, ktorá vznikla na
základe uzatvorenej Zmluvy, je potrebné upraviť resp. zmeniť niektoré ustanovenia a prílohy
Zmluvy a preto sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok.
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Článok 3.
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene textu Článku VIII. Zmluvy tak, že za bod 9 Článku VIII. Zmluvy
sa dopĺňa bod 10, bod 11, bod 12, bod 13 a bod 14 v nasledovnom znení:
10. Poskytovateľ je oprávnený ročne navýšiť ceny za poskytované služby nasledovne:

Použité skratky:
CSn – cena za službu v n-tom období
CS0 – cena za službu v aktuálnom období
Mn – minimálna mzda v n-tom období
Mno – minimálna mzda v aktuálnom období
INFn – miera kumulovanej inflácie v n-tom období
INF0 – miera inflácie v nultom období = 0
CZn – cena zneškodnenia odpadu v n-tom období
CZ0 – cena zneškodnenia odpadu v aktuálnom období
Zmluvná cena bude prepočtom upravená jeden krát ročne s účinnosťou k 1. januáru
nasledujúceho roka.
11. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu ceny aj v priebehu roka, v prípade pokiaľ dôjde k
preukázateľným zmenám, ktoré majú vplyv na výšku ceny za poskytované služby.
12. V prípade, že v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dôjde k reálnej, objektívnej a oprávnenej zmene nákladov na strane
poskytovateľa za poskytovanie služby podľa tejto dohody, sa zmluvné strany musia dohodnúť
na úprave ceny, a to výhradne na základe dohody a súhlasu oboch zmluvných strán vo forme
písomného dodatku k tejto dohode podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Úprava ceny podľa tohto bodu musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška úpravy ceny sa
uskutoční, tak že objednávateľ porovná 3-och iných poskytovateľov rovnakých služieb, ktorých
sa rovnako dotýka novela predmetného zákona a na základe toho urobí objektívny priemer
navýšenia ceny predmetných služieb v zmysle tejto novely.
13. K jednotlivým cenám sa pripočítava DPH podľa platných predpisov.
14. Ku cene za zneškodnenie odpadov sa bude samostatne účtovať zákonný poplatok vyplývajúci
zo Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu a Nariadenia vlády SR č.330/2018
o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov ktorého výška sa mení každý rok od 1.3.
podľa dosiahnutej miery separácie predošlý kalendárny rok.
2. V Zmluve sa príloha č. 1 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v
akom tvorí prílohu k tomuto dodatku.
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Článok 4.
1. V ostatných častiach k zmene Zmluvy nedochádza.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy.
3. Tento dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne a vážne, žiadna zo strán ani ich zástupcov
nekonala v tiesni, v omyle či za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.01.2022 za predpokladu, že bol najneskôr dňa 31.12.2021 zverejnený. V prípade ak bol tento
dodatok zverejnený po 31.12.2021, tak tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po
jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Príloha č. 1

V Rimavskej Sobote, dňa 15.11.2021

V Rakytníku, dňa ..........................

Poskytovateľ

Objednávateľ

__________________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti

_____________________________
Obec Rakytník
Ján Rencsok, starosta

__________________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Ladislav Šalamon – konateľ spoločnosti
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