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Dodatok č. 1  
k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 
a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu   
č. 157 20 01 

uzatvorený podľa § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a v súlade so  zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:                Obec  Rimavské Janovce  
                                           Sídlo:  Rimavské Janovce č. 301, 98001 Rimavské Janovce  
                                           Zastúpený : Roman Uhrin –  starosta obce  
                                           IČO: 00319058 
                                           DIČ : 20201230420 
                                           Bankové spojenie:  SLSP  
                                           Číslo účtu: 5160900617 
                                           IBAN: SK 81 0900 0000 0051 6090 0617 
                                           Kontakt: 047 58 11 950, 047/ 56 77 116 
                            /ďalej len ako „objednávateľ“/ 
 

a 
 
Poskytovateľ:  Brantner Gemer s.r.o. 
 Sídlo: Košická cesta 344, 979 01  Rimavská Sobota 
 IČO:  36 021 211 
   DIČ: 2020074551 
 IČ DPH: SK2020074551 
 v zastúpení:  Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti  
 Ing. Ladislav Šalamon - konateľ spoločnosti 
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu: 2625170826/1100 
                                          IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826 
                                          zapísaný: Obchodný register OS   Banská  Bystrica 
                                          Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S 
 /ďalej len ako „poskytovateľ“/   

 
 

Článok 2.                                                                                     

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.01.2021 Zmluvu o zabezpečení služieb v odpadovom 
hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 
č. 157 20 01, predmetom ktorej je o.i. úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom 
vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu atď. (ďalej len „Zmluva“).  
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2. Z dôvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán, ktorá vznikla na 
základe uzatvorenej Zmluvy, je potrebné upraviť resp. zmeniť niektoré ustanovenia a prílohy 
Zmluvy a preto sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok. 

 

Článok 3. 

1. V Zmluve sa príloha č. 2 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom 
tvorí prílohu k tomuto dodatku. 

 
Článok 4. 

1. V ostatných častiach k zmene Zmluvy nedochádza. 

2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá 
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy. 

3. Tento dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne a vážne, žiadna zo strán ani ich zástupcov 
nekonala v tiesni, v omyle či za nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
01.03.2023 dňom za predpokladu, že bol najneskôr dňa 28.02.2022 zverejnený. V prípade ak bol 
tento dodatok zverejnený po 28.02.2022, tak tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho zverejnení.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Príloha č. 2 

 
V Rimavskej Sobote, dňa  02.02.2023                   V Rimavských Janovciach, dňa .................................. 
 
Poskytovateľ                                                                            Objednávateľ 
 
 
 
 
 
__________________________________                         _____________________________ 
Brantner Gemer s.r.o.      Obec Rimavské Janovce 
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti                                   Roman Uhrin – starosta obce 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Brantner Gemer s.r.o.       
Ing. Ladislav Šalamon – konateľ spoločnosti 
  


