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Dodatok č.8 ku Zmluve o dielo č. 011002 
 

                                 uzatvorený podľa § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a                     

                                      v súlade so  zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ:   Obec Bacúch  
    Sídlo: Bacúch 279, 976 65 Bacúch 

    Zastúpená: Ing. František Kán -  starosta obce  

    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. 

    Číslo účtu: 2000489001/5600 

    IČO: 00313254 

    DIČ: 2021223028 

                              IBAN: SK86 5600 0000 0020 0048 9001 
                              

                             /ďalej len ako „objednávateľ“/ 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ: Brantner Gemer s.r.o 

    Sídlo: Košická cesta 344, 979 01  Rimavská Sobota 

    IČO:  36 021 211 

    IČ DPH: SK2020074551 

    v zastúpení: Ing. Ján Sisik - konateľ spoločnosti  

                         Ing. Ladislav Bartakovič - prokurista 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 „zhotoviteľ“/ 

 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.8, ktorým sa Zmluva o dielo č.011002  zo 

dňa 16.11.2009, mení a upravuje takto: 
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II. 

Predmet dodatku 

 

1/  Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. upravuje cenu za 

poskytnuté služby od 01.01.2018 viď. príloha k Dodatku Zmluvy o dielo č. 011002, z dôvodu 

preukázateľného zvyšovania cien minimálnej mzdy od 01.01.2018.  

 

2/ Objednávateľ sa zaväzuje, že pokiaľ pri zbere elektroodpadu bude vytriedený 

nekompletný, rozobratý a neúplný, bude tento odpad zaradený do kategórie objemný odpad. 

Za manipuláciu s nekompletným elektroodpadom pri zbere, následne manipuláciu 

s objemným odpadom pri odvoze na skládku a zneškodnení na skládke bude účtovaný 

poplatok v cene 41,90 EUR bez DPH. 

 

3/  Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plynulú priechodnosť a prejazdnosť zberovej 

techniky pri zbere nádob ZKO, ako aj pri vývoze veľkokapacitného kontajnera VOK. Tiež 

poskytne plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere ZKO aj VOK, a to hlavne tým,  že v 

sťažených podmienkach zabezpečí odpratanie snehu a ľadu z cestných komunikácií,  tak 

aby zhotoviteľ bol schopný vykonať zber ZKO a VOK v obci bez hrozby poškodenia svojho 

majetku alebo majetku tretích osôb, ako aj bez ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti 

svojich zamestnancov.  V cene vývozu veľkokapacitného kontajnera je zahrnutá manipulácia 

pri nakládke a vykládke, čo predstavuje 40 minút. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí 

plynulú prejazdnosť a priechodnosť zberovej techniky a vznikne prestoj z dôvodu nezjazdnej 

cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky,  tak sa objednávateľ zaväzuje, že 

uhradí sumu za vývoz veľkokapacitného kontajnera (zberných nádob) a za prestoj na každú 

hodinu 30 EUR bez DPH (max. 3 hodiny). Objednávateľ zabezpečí vyprostenie techniky 

a spôsobené škody,  ktoré vzniknú pri výkone činnosti uhradí na svoje náklady. Podkladom 

na fakturáciu bude výstupná zostava z GPS u zberovej techniky. 

 

4/  Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ neupozornil poskytovateľa na zjavné a viditeľné 
vady plnenia poskytovaných služieb v lehote 48 hodín, od kedy k plneniu došlo, zaniká jeho 
právo za zodpovednosti  za tieto vady. 
 

5/ Ostatné ustanovenia k Zmluve o dielo č. 011002 v znení Dodatkovč.1-7 , neupravené 

týmto Dodatkom č.8 , ostávajú nezmenené. 

 

6/  Tento Dodatok č.8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 011002  v znení Dodatkov 

č.1-7 , a  je  vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom rovnopise.  

 

7/ Tento Dodatok č.8 nadobúda   platnosť   dňom  podpisu  obidvoch  zmluvných strán  a  

účinnosť  dňom 01.01.2018 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa  25.10.2017 
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            Objednávateľ                                                     Zhotoviteľ 

 

 

 

 

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

         Ing. František Kán                 Ing. Ján Sisik,  konateľ spoločnosti 

   starosta obce                                       Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti 


