
Dodatok č. 7  
k zmluve o dielo  uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

     

Objednávateľ:  Obec Čereňany 

v zastúpení:  Ing. Richard Masný, PhD., starosta obce 

IČO:  318043 

Bankové spojenie:  PRIMA Banka, pobočka Prievidza, 

IBAN:                              SK79 5600 0000  0090 0024 6001  

 

 

Zhotoviteľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. 

Sídlo:  Nemocničná 979/1, 958 30  Partizánske 

V zastúpení:  Ing. Tibor Kúdela, konateľ spoločnosti 

IČO:  36311693 

IČ DPH:  SK2020139902 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s. expozitúra Partizánske 

IBAN:                              SK48 0200 0000 0013 6602 1759 

BIC:                                 SUBASKBX 

Registrácia:  OR OS Trenčín, oddiel Sro., vložka č. 19422/R 

 

 

        Zmluva o dielo  uzatvorená  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov dňa  30.06.2016 sa mení v č. III., bod 1 ods. a) a v čl. VI., bod 1. 

nasledovne : 

 
III. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný: 

a) Zabezpečovať zber a prepravu odpadov podľa čl. II podľa dohodnutého 

harmonogramu (kalendár separovaného zberu, dohodnutý termín zberu 

elektroodpadu). 
 

Frekvencia zberu jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

je nasledovná: 

- Plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovové obaly: 

12-krát ročne 

- Sklo:    6-krát ročne zber skla zhromaždeného vo vreciach a v 1100-litrových  

-              kontajneroch 

- Papier: 3-krát ročne 

- Elektroodpad: 2-krát ročne 
 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

Bod 1. sa mení nasledovne: 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023.  



 

         Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim  po dni jeho zverejnenia. 

          

         Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní každá 

zmluvná strana dostane po dva exempláre. 

          

         Ostatné ustanovenia  Zmluvy o dielo zo  dňa 30.06.2016 zostávajú nezmenené. 

 

V Partizánskom, dňa  
 
 

   za objednávateľa :                                                            za zhotoviteľa :  

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Richard Masný, PhD.                                                 Ing. Tibor Kúdela 

          starosta obce                                                               konateľ spoločnosti                  


