
D O D A T O K    č. 2 

 

k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva 
 

(uzatvorenej dňa 01.05.2015 na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a 

podľa ust. § 261 ods. 2 a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; ďalej len „zmluva“) 

 

I. Strany dodatku 

Mesto / Obec 

Názov:  Obec Čeľadince 

Adresa:  Čeľadince 3, 956 16  Čeľadince 

Zastúpené:  Daniel Hučko, starosta obce 

IČO:   00699144 

(ďalej len ,,mesto“, „obec“ alebo „dodávateľ“) 

 

a 

 

Názov:                       TextilEco a.s., organizačná zložka. 

Ulica:                         Tolstého 5 

PSČ a mesto:            811 06  Bratislava 

Zastúpené:                Mgr. Anna Smolíčková, vedúca organizačnej zložky 

IČO:                          44882033 

IČ DPH:                    SK4020253908 

Číslo účtu:  SK60 7500 0000 0040 1122 7647 

Tel.:   0917 417 478 

Email:   infosk@textileco.as 

(ďalej len ,,odberateľ“) 

 

II. Predmet a účel dodatku 
 

1. Predmetom a účelom tohto dodatku je zmena podmienok dohodnutých v zmluve. 

2. Skutočnosti uvedené v zmluve sa menia vzhľadom na Čl. III. tohto dodatku. 

 

III. Zmeny v zmluve 
 

Týmto dodatkom sa mení obsah Článku II., bod 2.9 zmluvy v časti hovoriacej o intervaloch 

a podmienkach vývozu šatstva zo zberných nádob. Po zmene bude znieť tento bod 

nasledovne: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že odber odpadu za podmienok dojednaných v zmluve sa 

bude realizovať podľa potreby odberu odpadu, štandardne raz za mesiac, prípadne na 

základe výzvy zo strany dodávateľa, pričom odberateľ zabezpečí odber odpadu do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy dodávateľa s výnimkou situácie, kedy došlo 

k zásahu tzv. vyššej moci (živelná pohroma a pod.). Dodávateľ uskutoční takúto výzvu 

e-mailom na emailovú adresu: infosk@textileco.as alebo telefonicky na tel. č.: 

+421 917 417 478 alebo +420 516 411 765. 

 

Týmto dodatkom sa zároveň dopĺňa čl. II. v zmluve o nasledovné ustanovenie: 

 

mailto:infosk@textileco.as


Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi úhradu za každú jednu umiestnenú 

a obsluhovanú (vyprázdňovanú) zbernú nádobu v obci (v meste), a to vo výške 50,- € 

(slovom: päťdesiat Eur) bez DPH za kalendárny rok, pričom za kalendárny rok sa 

rozumie obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Sumu vo výške 50,-

€ vynásobenú počtom umiestnených zberných nádob odberateľa v obci sa zaväzuje 

dodávateľ uhradiť vždy do 31.1. za príslušný kalendárny rok, a to na základe zmluvy, 

bez potreby ďalšej prípadnej fakturácie zo strany odberateľa, pričom do poznámky 

k platbe uvedie názov obce a okresu (úhrada za rok 2022 bude zo strany dodávateľa 

uskutočnená do 31.1.2022 atď.). 

Úhradu za rok 2021 sa zaväzuje dodávateľ uskutočniť do 30 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku. 

V prípade, ak zberná nádoba bude v obci umiestnená iba časť kalendárneho roka, 

nebude to mať vplyv na výšku ročnej úhrady, a to z dôvodu zvýšených personálnych 

a finančných nákladov odberateľa spojených s dovozom / odvozom zbernej nádoby. 

 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnenia zmluvy, ako aj tohto dodatku môžu byť urobené len písomnou 

formou, so súhlasom a podpisom všetkých strán (obce / mesta a odberateľa). 

 

2. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch identických vyhotoveniach, z ktorých po 

podpise po jednom obdrží každá zo zmluvných strán. 

 

3.    Strany dodatku vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre ne jasný a zrozumiteľný, a že je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

všetkých jeho strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

5. Práva a povinnosti týmto dodatkom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných zmien a noviel, ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

6. Skutočnosti uvedené v tomto dodatku odlišné od zmluvy majú prednosť pred 

ustanoveniami zmluvy. 

 

 V …...............................  dňa:   ...................                                         

 

 

 

 

 

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

          Mesto / Obec                  Odberateľ 

 


