
Dodatok č. 1 
Zmluvy na poskytnutie služieb  č. 2280/2015 

zo dňa 16.06.2015 
 

 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1   Odberateľ / Obstarávateľ:  Mesto Bytča   
                                                                              MsÚ Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 38 Bytča 
 Štatutárny zástupca:   Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta   
 IČO:     00 321 192   
 DIČ:     2020626399   
 
1.2   Poskytovateľ služieb:   T+T, a.s.    
      Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina     
 Štatutárny zástupca:                            Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva           
                                                                            Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva  
             IČO:     36 400 491   
 DIČ:                                                          2020106429     
             IČ DPH:                                                    SK2020106429 
 Registrácia:                                             OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L 
 
 
 

Čl. I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1 Zmluvné strany majú uzatvorenú Zmluvu na poskytnutie služieb č. 2280/2015 /ďalej len 

„Zmluva“/ zo dňa 16.06.2015, účinnú od 01.07.2015 na Nakladanie s odpadmi na území 
mesta Bytča vrátane jeho mestských častí, obstaranú v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.2 Vlastník pozemkov pod Skládkou odpadov Bytča - Mikšová, na ktorej je zneškodňovaný 
komunálny odpad mestu Bytča, Obec Maršová – Rašov stanovil s účinnosťou od 1.7.2019 
prevádzkovateľovi skládky odpadov nájom za užívanie pozemkov na účel ukladania 
komunálnych odpadov zneškodňovaním na skládke nie nebezpečného odpadu. 

1.3 S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení 
Zmluvy spôsobom, ktorý vyplýva z tohto dodatku. 

  
 



Čl. II. 

PREDMET DODATKU 

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s čl. 6, ods. 6.3 Zmluvy dohodli na úprave Prílohy č. 1 Cenníka 
služieb a prác v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Bytča. Ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa príloha č. 1  nahrádza novým znením, ktoré je 
prílohou tohto dodatku.  

2.2 V článku VIII. Zmluvy sa v celom rozsahu zrušuje bod 8.5.  

2.3 V článku IX. Zmluvy sa v celom rozsahu zrušujú body 9.10. a 9.11. 
      

 
Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1  Tento dodatok nadobúda  platnosť  dňom 01.01.2020, účinnosť deň po dni jeho 
zverejnenia.   

3.2   Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých po jej 
podpísaní oboma zmluvnými stranami, každá obdrží po dve vyhotovenia. Neoddeliteľnou 
súčasťou tohto dodatku je nové znenie prílohy č. 1 podľa bodu 2.1. tohto dodatku.  

3.3    Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s ich prejavom vôle, 
slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 

V Bytči, dňa 16.12.2019    V Žiline, dňa 16.12.2019 

Za odberateľa                                                                    Za poskytovateľa služieb 

 

 
 

.....................................................................               ....................................................................... 
Bc. Miroslav Minárčik                                                      Ing. Miloš Ďurajka 
Primátor mesta Bytča                                                      Člen predstavenstva T+T, a.s. 

                                                                                             ...................................................................... 
                                                                                             Mgr. Alena Krčmáriková 
                                                                                            Člen predstavenstva T+T, a.s. 
 
 


