
92/2017/D2/2019 

Dodatok č. 2 

k zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 92/2017, 

uzatvorenej v zmysle § 269ods. 2 a nasl. Obchodného Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 

28.02.2017 

 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ:  Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpený:  Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  

a/ zmluvných:  Mgr. Janka Beniaková 

b/ technických: Mgr. Janka Beniaková 

IČO:   00 317 209 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Považská Bystrica 

Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 

(ďalej ako objednávateľ) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ:  TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 

Sídlo:   Nádražná 4007, P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpený:  Mgr. Vladimírou Klačanskou, konateľkou spoločnosti 

   Ing. Tomášom Truchlým, konateľom spoločnosti 

IČO:   36 312 941 

IČ DPH:  SK2020115592 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Považská Bystrica 

Číslo účtu:  SK75 0200 0000 0035 6870 7555 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, Vložka č. 12038/R 

(ďalej ako zhotoviteľ) 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na dodatku č. 2 v tomto znení: 

Článok IV. Cena a platobné podmienky sa podľa bodu č. 2 mení Príloha č. 1 

Článok VI. Trvanie a ukončenie zmluvy  sa v bode č. 1 mení nasledovne: 

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 29.02.2020.“ 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 28.02.2017 zostávajú nezmenené. 

 



Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k predmetu zmluvy nie sú týmto 

dodatkom dotknuté a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami a je 

účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po dve vyhotovenia. Každé vyhotovenie má rovnakú platnosť. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s ním vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z nich vyplývajúcich. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 28.02.2018  V Dubnici nad Váhom, dňa 28.2.2018 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

 Mgr. Peter Wolf     Mgr. Vladmimíra Klačanská 

        primátor       konateľka 

 

 

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

              Ing. Tomáš Truchlý 

           konateľ 

 
 


