
Pôvodca odpadu 
Názov 
Sídlo 
Zastúpený 
IČO 
DIČ 
IBAN 
BIC 
tel 
e-mail

Zhotoviteľ 
Názov 
Sídlo 
Zastúpený 
IČO 
DIČ 
IČDPH 
IBAN 
BIC 
Zápis v OR 

Tel: 
e-mail

DODATOK č. 2 

k Zmluve č. 2/1/2009 
o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
(v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka)

ČI. 1 
Zmluvné strany 

"MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
42 118 727 
2022567723 
SKlO 8180 0000 0070 0032 4613 
SPSRSKBA 
+421 38 532 67 50
moj-domov@moj-domov.sk

NEHLSEN - EKO, spol. s r. o. 
Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 
Ing. Juraj Marko, konateľ 
36 546 194 
2020138406 
SK2020138406 
SK04 0200 0000 0015 8265 2651 
SUBASKBX 
Obchodný register Okresného súdu v Nitre, 
oddiel Sro vložka číslo 13091/N 
+421 901 711 605
obchod@nehlseneko.sk

Čl. II 
Predmet a účel Dodatku č. 2 k zmluve č. 2/1/2009 v znení jej dodatku č. 1. 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej zmluvy č. 2/1/2009 v znení jej 
dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva") takto: 

1. V čl. IV zmluvy s názvom „Cena a platobné podmienky" sa v ods.4.1.1 dopÍňa pôvodný
text novým textom: ,, Cena za odber, prepravu a ekologicky nezávadné zneškodnenie
odpadu (18 OJ 03 - odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy- COVID-19) uvedeného v Čl. II tejto zmluvy je
stanovená:
zneškodnenie odpadu 5,00 €/kg

K uvedenej cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálnej sadzby platnej v deň zdaniteľného
plnenia:"
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Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, tu neuvedené, zostávajú bezo zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 k zmluve sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a tvorí

neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Tento dodatok č. 2 k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Pôvodca odpadu
sa zaväzuje doručiť potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2 k zmluve zhotoviteľovi do piatich
dní odo dňa platnosti dodatku č. 2 k zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmysle tohto
dodatku č. 2 k zmluve a zmluvy plnili už v období od 01. 03. 2021 do dňa účinnosti tohto
dodatku č. 2 k zmluve (prechodné obdobie), z dôvodu právnej istoty zmluvné strany
zhodne vyhlasujú, že sa zaväzujú splniť si svoje záväzky vyplývajúce z dodatku č. 2 k
zmluve i za prechodné obdobie a sú si vedomé, že cena dohodnutá v dodatku č. 2 k zmluve
bude fakturovaná a zaplatená i za prechodné obdobie.

4. Tento Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každá zo
zmluvných strán dostane jedno jeho vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k zmluve pred jeho podpisom riadne
prečítali, uzatvárajú ho slobodne, vážne, považujú ho za určitý a zrozumiteľný a na dôkaz
súhlasu s jeho obsahom pripájajú svojej podpisy.

Topoľčany, dňa 01.03.2021 

za pôvodcu odpadu 

Ing. Viera Bútorová 
riaditeľka 

Topoľčany, dňa 01.03.2021 

za zhotovitel'a 

Ing. Juraj 
konateľ 
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