
Dodatok Č. 7
k Zmluve Č. 911310190 úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia

Č. 0ST13681201 3/BVS
o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia

uzatvorenej podia ustanovení 269 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel‘: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. vskratke: OLO as.
Sídlo: lvanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Anna Vargová, predseda predstavenstva

JUDr. Andrej Bednárik, člen predstavenstva
Zastúpený: Mgr. Ján Bachratý, dočasne poverený na výkon funkcie riaditel‘a

Useku podporných činností
IČO: 00 681 300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 482/B
(ďalej len ‚poskytovatel‘)

1.2 Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Boris Masloviec - predseda predstavenstva

Mgr. Miroslav Hrádek, LLM - člen predstavenstva
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
iČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
BAN:

SWIFT kód:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(dalej len ‚objednávateľ‘)

(poskytovatel‘ a objednávateľ d‘alej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ‚zmluvná
strana‘)

Čánok 2
Predmet dodatku č. 7

2.1 Zmluvné strany sa v zrnysle Článku IX, odseku 5. Zmluvy o úschove odpadu za účelom jeho
zhodnotenia Č. 91131019 zo dňa 13.03.2013 (d‘alej len zmluva‘) dohodli na uzatvorenítohto
dodatku č. 7 k zmluve.

2.2 Týmto dodatkom Č. 7 k zmluve sa v Článku II. v odseku 2. Zmluvy rnení tabulka zberných
nádob/ kontajnerov a nahrádza sa nasledovným znením, priČom ostatné ustanovenia
ostávajú nezmenené:
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Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok Č. 7 k zmluve nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení

5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
dodatok Č. 7 k zmluve nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podl‘a
ustanovení 47a Občianskeho zákonníka, inak dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými
stranami.

3,2 Tento dodatok Č. 7 k zmluve je neoddelitel‘nou súčast‘ou zmluvy a je vyhotovený v dvoch (2)
rovnopisoch vjazyku slovenskom, každá zo zmluvných strán obdrží jedno (1) vyhotovenie
v slovens kom jazyku.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú dodatkom Č. 7 k zmluve nedotknuté.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok Č. 7 k zmluve prečítali a porozumeli mu, že oh
vóľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy
völe sú dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná volnost‘ nie je obmedzená a na znak
súh lasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa: ., V Bratislave dňa:

Za poskytovatela: Za objednávateľa:
Odvoz a likvidácia odpadu aUs. Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
v skratke: OLO a.s.

Ing. Boris Masloviec
predseda predstanstva

jUr. Mgr. MirosIavF1rádek, LLM
člen predstavetva

WC. v EUR bez
Odvozné rniesto Typ zbernej nádoby Počet nádob Periodicita odvozov DPH Dátum od

Kullikova 4 1100 I zberná nádoba na papíer 1 každý týždeň v piatok 3,32 01.03.2019

Kutílkova 4 11001 zberná nádoba na plasty 1 každý týždeň vo štvrtok 3,32 01.03.2019

Bojnická 6 2401 zberná nádoba na papier 1 každý týždeň v utorok 1,66 01.05.2016

Bojnická 6 1201 zberná nádoba na plasty 1 každý týždeň v piatok 1,00 01.05.2016

Bojnická 6 1201 zberná nádoba na sklo 1 každý týždeň v stredu 1,00 01 05.2016

Belliarska 2 240 I zberná nádoba na papíer 1 každý týždeň v stredu 1,66 01.05.2017

BetIarska 2 2401 zberná nádoba na plasty 1 každý týždeň vo štvrlok 1,66 01 .05.2017

Hlohová 46 11001 zberná nádoba na papier 1 každý týždeil vo štvrtok 3,32 01.05.2017

Hlohová 46 11001 zberná nádoba na plasty 1 každý týždeň v utorok 3,32 19.06.2017

Hlohová 46 2401 zberná nádoba na plasty 1 každý týždeň v utorok 1,66 01.07.2019

Ján Bachratý
dočasne p6verený na výkon funkcie
riaditeľa Useku podporných činností
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