Zmluva o dielo č. 014/2016
1. ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:
Adresa:
Oprávnený zástupca:
Tel. kontakt:
e-mail:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
(ďalej len: „objednávateľ“)
Dodávateľ:
Prevádzka:
Štatutárny orgán:
Vedúci prevádzky Myjava:
Tel. kontakt:
e-mail:
Bankové spojene:
IČO:
IČ-DPH:
(ďalej len: „dodávateľ“)

OBEC BRESTOVEC
Brestovec č. 273, 907 01 Myjava
Ing. Dušan Duga
starosta obce
0908 / 783804
obecbrestovec@stonline.sk
Prima banka
5036364001/5600
00309435
2021081425

BRANTNER Slovakia s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Brezovská 10, 907 01 Myjava
Ing. Dušan Magula – konateľ
Ing. František Mačuga – konateľ
Ľudovít Čistý
034 / 621 26 01
myjava@brantner.com
Tatra banka a.s.
2628762069/1100
31698336
SK2020504079

1. PREDMET DODATKU:
Predmetom zmluvy je cena za zber nebezpečného odpadu od objednávateľa.

2. CENA ZA DIELO:
Cena je stanovená na 0,37 EUR / vývoz / obyvateľ.
K uvedenej cene bude fakturovaná DPH platná v deň fakturácie.

3. PLATNOSŤ ZMLUVY
3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 1.1.2017.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto
dodatky podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s ňou, vyjadrujúc tým svoju slobodnú vôľu, ju podpísali.
Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší Zmluva o dielo č. 115/2005 a Dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo č. 115/2005
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade
tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu.

V Brestovci, dňa

22.12.2016

V Bratislave, dňa 22.12.2016

