
D O D A T O K  č. 2  
k zmluve o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na skládku zo 

dňa 29.12.2020 (Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.09.2020) 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník v platnom znení  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno: OZO, a.s. 

Miesto podnikania: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 

V zastúpení:  Bc. Ján Bubniak – predseda predstavenstva 

IČO:   36 380 415 

DIČ:   2020126328 

IČ DPH:  SK2020126328 

Č. účtu:  SK46 1100 0000 0026 2571 4889  

Tel / Mobil:  +421 905 607 914  

Zápis v Živnostenskom registri pod č.: 505-6723 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline: odd. Sa, vložka 

10100/L 

 

(ďalej aj :Dodávateľ“) 

a 

Názov:   Obec Likavka 

Sídlo:   034 95 Likavka 815 

V mene ktorej koná: Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:   00315362 

DIČ:    2020589582   

Bank. spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK8856000000008338720001 

 

(ďalej aj „Odberateľ“) 

I. 

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok v nadväznosti na prijaté VZN 

obce Likavka č. 06/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a z dôvodu povinnosti 

zosúladenia tejto zmluvy s prijatým VZN. 

II. 

Týmto dodatkom č. 2, sa mení zmluva o zbere a odvoze zmesového komunálneho dopadu na 

skládku zo dňa 29.12.2020 (Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.09.2020) z dôvodu prispôsobenia 

doby platnosti obdobiu, od ktorého sa prijímajú príslušné VZN a aplikuje sa novela zákona 

o odpadoch vo veci povinného váženia zbieraného odpadu vozidlami zberovej spoločnosti.  

III. 

Dodatkom č. 2, sa mení zmluva o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na skládku 

zo dňa 29.12.2020 (Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.09.2020) tak, že znenie článku VI. bod 

6.1 sa mení n a s l e d o v n e: 

 

„6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021, plnenie predmetu zmluvy 

začína plynúť dňom 01.10.2021.“ 

 



IV. 

 

V ostatných článkoch zmluva zostáva nezmenená. 

 
V. 

Tento dodatok a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s dodatkom sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými 

a očíslovanými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami, inak je zmena dodatku 

neplatná. 

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi 

nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a že tento dodatok podpisujú na základe vlastného rozhodnutia, bez tiesne 

a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú 

vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne 

prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi osoby oprávnené konať v mene každej zmluvnej 

strany. 

Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tohto dodatku alebo v súvislosti 

s ním, sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore 

k dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom 

na príslušný súd. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane k dispozícii jeden rovnopis tohto dodatku.  

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.  

VI. 

Tento dodatok mení a dopĺňa zmluvu o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na 

skládku zo dňa 29.12.2020 (Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.09.2020) Tento dodatok 

nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.10.2021. 

 

 

V Likavke dňa 30.09.2021   V Likavke dňa 30.09.2021 

Dodávateľ:      Odberateľ: 

 

 

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

       Bc. Ján Bubniak           Ing. Marián Javorka 

 predseda predstavenstva      starosta obce 


