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DODATOK č. 1 

 K ZMLUVE O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODNENÍ VYBRANÝCH ZLOŽIEK 

KOMUNÁLNYCH ODPADOV č. 22030901 uzatvorenej dňa 01.06.2022 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ:  Fidelity Trade,s.r.o.   
Adresa:    Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava  7  

Zastúpený:  Branislav Pleško 

Bankové spojenie:  SK32 1100 0000 0029 4306 0729- Tatra Banka 

IČO:    50 254 081 

DIČ:   2120245875      

IČ DPH:   SK2120245875        

Telefón:   Branislav Pleško 0908 466 206 –technické služby 

Agnesa Gocníková 0911 112 243 –administratívne služby 

e-mail:   fidelitytradesro@gmail.com   

Zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo : 37463/T 

(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:  Obec Červeník 
Adresa:   Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 
Zastúpený:    Marián Mihálik – starosta obce 

IČO:    00 312 355   

DIČ:     2021279392 

Telefón:                 +421 911 316 990 – starosta obce   

    +421 33 7341127 – obecný úrad 

E-mail:                                        starosta@cervenik.sk 

     

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku  č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných 

zložiek komunálnych odpadov č. 22030901 uzatvorenej dňa 01.06.2022 v nasledujúcich článkoch  v tomto 

znení: 

 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia a frekvencia predmetu zmluvy 

(dopĺňa sa odsek a) bod 6), bod 7) – nové stojisko a zmena objemu nádob , dopĺňa sa a mení sa odsek b) – spolu 

9 ks / 240 l nádob) 

 

 

a) Miestom plnenia je:   Obec Červeník 

                                        

1)   Kollárova ulica /pri nájomnom bytovom dome/ - 2x 240 l 

2)   Kollárova a Kalinčiakova ulica / križovatka – bytovky/ - 2 x 240 l  

3)   Hollého ulica / bytovky/ - 1 x 240 l 

4)   Bottova ulica / bytovky/ - 1 x 240 l 

5)   Jilemnického ulica / pri škole/ - 1 x 240 l  

6)   Ulica osloboditeľov /pri RD č. 48 – zasunutý dom/ - 1 x 240 l  

7)   Ulica Mlynská / ku stojisku, kde sú už nádoby sklo, plast../ - 1 x 240 l 
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b) Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude: 

 

Zo všetkých zberných miest (miesto plnenia) 240 l nádoba / 1x týždenne- spolu 9 nádob 

 

c)  Zahájenie zvozu predmetu zmluvy 15.8.2022 

 

                        

 

Článok V. 

Cena za zber predmetu zmluvy 

(odsek a) zmena zmluvnej ceny) 

 

 

a) Jednotková cena za zber predmetu zmluvy zhotoviteľom je vo výške 10,0 € + DPH za vývoz jednej 

240l nádoby v jednom týždni ( 10,00 € x 9 ks nádob) = 90,00 € + DPH / 1 týždeň a hradí ju 

objednávateľ zhotoviteľovi spätne za aktuálny mesiac, t.j. celková suma týždenného zberu je 90,00 

€ bez DPH. 

b) Cena za predmet plnenia je stanovená za zber jednej 240 litrovej nádoby BRKO – VŽP ako je uvedené 

v Čl. V. bod a). 

c) Cena za predmet plnenia zahŕňa odber BRKO – VŽP, ich prepravu,  následné zhodnotenie/zneškodnenie, 

čistenie nádob a elektronickú evidenciu. 

d) Cena za predmet plnenia sa môže  meniť podľa zmeny cien u konečného spracovateľa BRKO – VŽP, 

podľa rastu nákladov a vzhľadom na rast inflácie , oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR. Zmena 

bude včas objednávateľovi oznámená. 

e) Ak mimoriadny odber BRKO – VŽP od objednávateľa padne na iný odberný deň zhotoviteľa, alebo si 

objednávateľ vyžiada od zhotoviteľa mimoriadny vývoz, zaplatí 0,40 € +DPH /1 kg za odber BRKO – 

VŽP  

 

Podpis a platnosť dodatku č.1 k zmluve 22030901. 

Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy č. 22030901 sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach , pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu  obdrží jeden originál dodatku č. 1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle ,ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť 

jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Trnave dňa         V obci Červeník dňa:08.08.2022 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ:    

 

 

 

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

      

    Fidelity Trade s.r.o.       Obec Červeník 


