
 

Dodatok č. 1 
k 

Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu 
(uzavretý podľa ustanovenia § 261 ods. 2, 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov) 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   
Názov:   Obec Šarišské Dravce 
Sídlo:   Šarišské Dravce 109, 08273 Šarišské Dravce 
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Blaščák – starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovesko 
IBAN:   SK79 5600 0000 0037 0067 2002 
IČO:   00327794 
DIČ:   2020732241 
Fax/Tel.:  +421 51 4597 221 
e-mail:   ocu@sardravce.sk 
Webová stránka:       
Osoby oprávnené na rokovanie za objednávateľa: 
- vo veciach zmluvných :   Ing. Pavol Blaščák, starosta obce 

- vo veciach technických:  Ing. Pavol Blaščák,  starosta obce 
(ďalej len objednávateľ) 
a 
 

Poskytovateľ:   
Obchodné meno:     CBR s. r. o.  
Sídlo:  Hollého 29, 083 01 Sabinov 
Zapísaný v :              Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka  č. 

23096/P 
Štatutárny orgán:     Ing. Peter Bujňák, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:                         SK2409000000005042486080 
BIC:                            GIBASKBX 
IČO:  45562776 
DIČ:  2023045255 
IČ DPH:  SK2023045255 
E-mail:                        cbr@cbr.sk 
Webová stránka:      www.cbr.sk 
Osoby oprávnené na rokovanie za poskytovateľa: 
-vo veciach zmluvných: Ing. Peter Bujňák, konateľ, tel.: 0907955033 
-vo veciach technických: Ing. Peter Runčák, tel.: 0915814024 
 (ďalej len poskytovateľ) 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako zmluvné strany) 
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Úvodné ustanovenie 
 
Zmluvné strany po vzájomne dosiahnutom zmluvnom konsenze uzatvorili tento Dodatok č. 1 
k zmluve o  zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu v nasledujúcom znení (Dodatok č.1) 
Na základe uvedeného sa mení:  
 
 

Čl. IV.  
Druhy odpadov 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa na základe tejto zmluvy zberať, prepravovať a 
zhodnocovať nasledujúce druhy stavebného odpadu zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:  

 
17 01 01 betón (O) 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O) 
20 03 08 drobný stavebný opad (O) 
 

Čl. V. 
Zmluvná cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za plnenie jednotlivých činností tvoriacich predmet zmluvy je po dohode zmluvných strán 
stanovená nasledovne: 
 
Cena za prenájom kontajnera VOK na jeden deň:  30 €/deň bez DPH. 
Cena za vývoz kontajnera VOK/ks:    1,8 €/km bez DPH. 
Cena za manipuláciu- započatých 15 min:  50 €/hod. bez DPH. 
Cena za uloženie 1 tony stavebného odpadu:  podľa cenníka príloha č. 2 
Cena za uloženie 1 tony bitúmenových zmesí  podľa cenníka príloha č. 2 
 
 
 

Čl. VI. 
Doba platnosti zmluvy 

 
Pôvodne znenie 
1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2023 do  31.12.2023. 
 
Nové znenie 
 
1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do  31.12.2023. 

 
Čl. VII. Ú činnosť dodatku a záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok 
nadobúda účinnosť 1.1.2023 v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovením § 5a ods. 1 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov po jeho zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa. 
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho 
dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok nepodpísali v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok.  
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3. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nezmenené a nedoplnené zostávajú v platnosti v 
pôvodnom znení. 
4. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré 
z jednotlivých ustanovení tohto dodatku je neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné platnosť, 
vykonateľnosť a účinnosť ostatných ustanovení dodatku tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 
zaväzujú nahradiť takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie dodatku iným 
ustanovením, ktoré bude svojím obsahom alebo účelom najbližšie neplatnému, nevykonateľnému 
alebo neúčinnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú 
v tomto dodatku. 
5. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia  
dodatku a dve (2) vyhotovenia dodatku dostane poskytovateľ. 
 
 
V ....................... ..........................               V Sabinove.................................. 
 
 
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
Obec Šarišské Dravce        CBR s.r.o. 
 
 
 
...................................................               ...................................................... 
Ing. Pavol Blaščák       Ing. Peter Bujňák 
starosta obce                                                     konateľ 
    


