
DODATOK K ZMLUVE č. 207/2021/D1/2021 
o nakladaní s komunálnym odpadom 

zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení  

 
medzi 

 
Objednávateľ:     Mesto Dubnica nad Váhom  
Sídlo:      Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Zastúpený:    Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta  
Zástupca splnomocnený vo veciach 
zmluvných a technických:   Mgr. Janka Beniaková, na základe poverenia primátora  
Kontakt                    0918 117 049    
IČO:      00317209 
DIČ:      2021339276 
IČ DPH      SK2021339276    
Bankové spojenie:   VÚB, a. s. Považská Bystrica   
Číslo účtu:    SK47 0200 0000 0000 1972 3372   
ďalej len ako „objednávateľ“ 
 

a 
 
Zhotoviteľ:    ESPIK Group, s. r. o. 
Sídlo:     Orlov 133, 065 43 Orlov 
Zastúpený:    Matej Bondra, konateľ 
Zástupca splnomocnený vo veciach 
a)zmluvných:    Tomáš Brenkus, obchodný manažér    
b)technických:    Tomáš Brenkus, obchodný manažér    
Kontakt :    0950 401 402, brenkus@espik.sk    
Kontakt na dispečing:   0950 401 402, info@espik.sk   
Bankové spojenie:   ČSOB 
IBAN:     SK40 7500 0000 0040 2214 4484    
IČO:     46 754 768 
DIČ:     2023566666 
IČ DPH:     SK2023566666 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26349/P 
ďalej len ako „zhotoviteľ“ 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.02.2021 zmluvu ktorá  upravuje vzťah medzi mestom Dubnica nad Váhom 
a spoločnosťou ESPIK Group vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia vytriedenej 
zložky komunálnych odpadov - biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z 
domácností na území objednávateľa. 

 
Článok I. 

Predmet Dodatku 
 
1. Počas vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia vytriedenej zložky komunálnych odpadov 

- biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností na území objednávateľa 
vyplynula z povahy nakladania s týmto  komunálnym odpadom potreba navýšenia výkonu zberu na 
niektorých stojiskách, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej cene.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné vývozy naviac sa uskutočnia v zmysle špecifikácie uvedenej 
v ods. 3 tohto článku. 

3. Z dôvodov uvedených v ods. 1. a 2. článku I tohto Dodatku č. 1 dochádza k zmene celkovej ceny za 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (200108 O). Pôvodný text Článku II. Cena za dielo 
sa nahrádza novým textom ktorý znie:  
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„Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zo strany zhotoviteľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pre objednávateľa: 

- zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu z domácností, 

 
Celková cena za  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08 O) 
 

Názov 
položky Jednotka Množstvo 

nádob 
Počet  

vývozov  
Množstvo 

nádob 
Počet  

vývozov  

Počet  
umytí 
nádob 

Jednotková 
cena v eur 
bez DPH 

Celková cena 
v eur bez DPH 

Celková 
cena v eur s 

DPH 

Zber a vývoz 
nádoby 120 L ks 87,00 65,00 25,00 54,00 - 12,9 90 364,50 108 437,40 

Zber a vývoz 
nádoby 240 L ks 59,00 65,00     - 22,9 87 821,50 105 385,80 

Zhodnotenie 
odpadu t 1 700,00 1,00     - 0 0,00 0,00 

Umytie 
nádoby  ks 146,00 -     5,00 0 0,00 0,00 

SPOLU - - -     - - 178 186,00 213 823,20 

 
Poznámka: * Nádoby v počte 108 ks sú vo vlastníctve Objednávateľa.“ 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom 
upravené zostávajú nezmenené.  
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom 
obstarávaní.  
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie 
je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy 
a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.   
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 13.01.2022       V Orlove, dňa 27.12.2021          
 
 
 
 
_________________________            _____________________________ 
 Mgr. Janka Beniaková               meno, priezvisko, funkcia, pečiatka 
 na základe poverenia primátora  


	Dodatok k zmluve č. 207/2021/D1/2021

