
DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným 
stavebným odpadom a objemným odpadom 

                                                                              číslo : 5 
                                                              k zmluve číslo : S051000024 
 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 
medzi: 

 
 

1. Objednávateľ 
Obchodný názov Obec Strekov 

Sídlo Strekov 1036, 941 37 Strekov 
Štatutárny orgán  Ján Téglás – starosta obce 

IČO 309273 
DIČ 2021060591 

Bankové spojenie VÚB, a.s. - pobočka Nové Zámky 
Číslo účtu 171021-172 / 0200 

Telefón 035 / 649 71 01 
Fax 035 / 649 74 37 

e-mail ocu@strekov.sk 
 
2. Zhotoviteľ 

Obchodný názov .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 
Sídlo Bratislavská 18, 900 51  Zohor  

Zapísaný v obchodnom registri OS-BA,Odd.:Sro,Vl.:13406/B 
Štatutárny orgán Ing. Tomáš Antal, Ing. Jan Ludvík,  

Zastúpený na základe plnej moci Petr Urbánek – obchodný riaditeľ 
Zodpovedný za zmluvné vzťahy Ing. Attila Gál – obchodný zástupca  

0903 / 909 442 
Telefón 031/5513075 

Fax 031/5513075 
e-mail gal@asa.sk  

IČO 31318762 
DIČ 2020358538 

IČ pre DPH SK 2020358538 
Bankové spojenie Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu 2626041970 / 1100 
ďalej ako „Zmluvné strany” 
 
 
 

Čl. 1.  Predmet dodatku 
 
1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 3. odstavec 3.1 zmluvy sa mení a upravuje na rok 2014 nasledovne:  

 
Zhotoviteľ vykoná služby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy za nasledovných podmienok: 
Cena služieb uvedených v bode 2.2. vrátane zákonného poplatku v zmysle zák. č. 17/2004 Z.z. tejto 
zmluvy je: 

15,086 EUR za obyvateľa za rok 
 
( Ku dňu účinnosti zmluvy, tj. k 1.1.2014 obec Strekov má 1 965 obyvateľov.) 
 
 
 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl.6 sa doplní nasledovne: 
 

6.14  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zodpovedá za kvalitu vyseparovaných zložiek 
odpadu tj. čisté vyseparované zložky ( PET fľaše, papier, sklo) bez zvyškov komunálneho 
odpadu. Ak separovaný odpad nie je vhodný na ďalšie spracovanie z dôvodu znečistenia, 
bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi sumu za skládkovanie uvedeného odpadu. Cena  za 
takto uložený odpad je 32,00 EUR / tona bez DPH a zákonného poplatku obci. 
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1.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 1.1.2014. 
 
 
1.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 V Zohore  dňa 30.11.2013 V .................................. dňa ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Obec Strekov 
 Zhotoviteľ Objednávateľ
 


