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Dodatok č. 1 
k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva č. MAGTS2200236  

zo dňa 13.7.2022  
 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

MAGTS2200483 
 
medzi zmluvnými stranami: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
IČO:  00 603 481 
DIČ:  2020372596 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
SWIFT: CEKOSKBX  
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
kontakt:  zivotneprostredie@bratislava.sk, +421259356148 
(ďalej len „Hlavné mesto“) 

a 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 
sídlo:   Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
IČO:   00 681 300 
DIČ:   2020318256  
IČ DPH:   SK2020318256 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2533 2773 
SWIFT:   CEKOSKBX 
zastúpenie:   Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD., predseda predstavenstva,  

Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva 
Kontakt:   olo@olo.sk 
(ďalej len „Spoločnosť”)  
(ďalej „Hlavné mesto“ a „Spoločnosť“ spolu tiež ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“) 
 

Preambula 

Dňa 13.7.2022 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva č. 
MAGTS2200236 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je úprava práv a povinností zmluvných strán pri 
zbere, preprave, príprave na opätovné použitie, dotriedení, zhodnocovaní a zneškodňovaní oddelene zbieraných zložiek 
komunálnych odpadov, zmesového odpadu a drobných stavebných odpadov a vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré vznikli na území Hlavného mesta.  
Tento Dodatok č. 1 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Článkom XV ods. 2 Zmluvy. 

 

Článok I 
Predmet Dodatku č. 1 

Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1B Zmluvy sa nahrádza  prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 (Príloha č. 1B – 
Ceny za jednotlivé služby za rok 2023), a to v plnom rozsahu.  

 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti. 
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2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý má právnu silu originálu; 
3 (slovom: tri) pre Hlavné mesto a 2 (slovom: dve) pre Spoločnosť.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 (vrátane jeho prílohy) prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia 
s ním bez výhrad a uzatvárajú ho slobodne a vážne, nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky a sú si 
vedomé právnych následkov podpísania tohto Dodatku č. 1.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledujúca príloha: 
      Príloha č. 1B - Ceny za jednotlivé služby za rok 2023 
  

 
 
 
V Bratislave dňa  22.12.2022    V Bratislave dňa  20.12.2022 
 
 
Za Hlavné mesto:       Za Spoločnosť: 
     
   
 
 
...........................................................     ........................................................... 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.    Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA., PhD. , v. r. 
prvá námestníčka primátora    predseda predstavenstva  
 
  
 

........................................................... 
       Ing. Andrej Rutkovský, v. r. 
        člen predstavenstva 
 
 
 
        
  



 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pozn. k riadku 5: Sprístupňovanie zberných nádob a presun zberných nádob v rozpore a/alebo nad rámec VZN bude Hlavné mesto uhrádzať 
za obyvateľov do 31.12.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. k riadku 5: Sprístupňovanie zberných nádob a presun zberných nádob v rozpore a/alebo nad rámec VZN bude Hlavné mesto uhrádzať 
za obyvateľov do 31.12.2023. 
 
 


