
Dodatok č. 1 

k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a výkonu iných činností č. 15/2014 
 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:    Mesto Spišské Vlachy 

Sídlo:                                  SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, 
Slovenská    republika 

Štatutárny orgán:    Primátor mesta: Ľubomír Fifík 
Právna forma:     Mesto 
IČO:      329657 
Bankové spojenie:     Prima banka, a.s., Spišská Nová Ves 
Číslo účtu:                                                           3440021001/5600 

 
       (ďalej označovaný ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    Ekover, s.r.o. 

Sídlo:              SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy, 
Slovenská republika 

Štatutárny orgán:    Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Perháč 
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 4725/V 

IČO:      31 691 021 
IČ DPH:      SK2021263398 
Bankové spojenie:     Prima banka a.s., Spišská Nová Ves 
Číslo účtu:     3416777001/5600 

 
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)  

 
 

II. Preambula 
 
      Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok vychádzajúc 
z nasledovných skutočností: 
      Mesto Spišské Vlachy je členom združenia SEZO-Spiš, združenie obcí, so sídlom Sadová 
13, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len združenie). Cieľom a poslaním združenia je okrem 
iného aj organizovanie, príprava, vypracovanie projektu, propagácia a realizácia 
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v mestách a obciach (viď. 
stanovy združenia v prílohe dodatku).  
      Združenie k termínu 1.7.2014 zavedie do praxe schválený projekt EÚ: Integrovaný systém 
nakladania s odpadmi. Intergrovaný systém nakladania s odpadmi (ďalej len ISNO) je 
komplexné nakladanie s triedeným zberom zložiek komunálneho odpadu v obciach a mestách 
združenia SEZO-Spiš. 



 Združenie uskutočnilo výberové konanie na prevádzkovanie ISNO v súlade so 
zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ako úspešný uchádzač bol vybratý zhotoviteľ, s ktorým 
združenie podpísalo dňa 6.5.2014 Zmluvu o prevádzke a poskytovaní služieb, ktorá nadobúda 
účinnosť 1.7.2014. Náklady na služby spojené s triedeným zberom odpadov bude znášať 
združenie. Na týchto nákladoch sa bude Mesto Spišské Vlachy spolupodieľať formou 
príspevku združeniu. 
      Súbežne s uzatvorením dodatkov k ročným zmluvám medzi spoločnosťou Ekover, s.r.o. a 
spoločníkmi boli tiež uzavreté zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Ekover, s.r.o. a Brantner 
Nova, s.r.o. na zabezpečenie výkonu predmetnej činnosti. 
 

III. Predmet dodatku 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení : 
 
Článok III. Predmet zmluvy. 

Bod č.2 písm. d 

- zber, preprava a dotrieďovanie oddelene vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu v spolupráci so združením obcí SEZO-Spiš a spoločnosťou Brantner Nova, 
s.r.o. 

Článok VI. Odmena 

Bod č.1 písm. k 

- cena za zber, prepravu a dotrieďovanie oddelene  vyseparovaných a nebezpečných 
zložiek KO - 0 € obyv./rok  

        
Dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. 
 
Krompachy, dňa  14.7.2014 
 

  Zhotoviteľ:                                                                                Objednávateľ: 
       signed        signed 
              Ekover, s.r.o.      Mesto Spišské Vlachy 
 


