D o d a t o k č. 1/2020
k Zmluve o prevádzkovaní kompostárne biologicky
rozložiteľných odpadov pre mesto Topoľčany
číslo OZ 178/2020
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi:
Vlastník:
Mesto T o p o ľ č a n y,
v zastúpení:
JUDr. Alexandrou Gieciovou - primátorkou
Sídlo:
Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Bankové spojenie : VÚB Topoľčany
Číslo účtu:
SK23 0200 0000 0000 0022 7192
IČO:
00 311 162
DIČ:
2021248537
(ďalej len „Vlastník“)
a
Prevádzkovateľ: Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Sídlo:
Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Bucko, konateľ
IČO:
44 818 378
DIČ:
2022854053
IČ DPH:
SK 2022854053
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu:
SK49 0200 0000 0026 23092756
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel Sro, vložka číslo 24871/N
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2020 Zmluvu o prevádzkovaní kompostárne biologicky
rozložiteľných odpadov pre mesto Topoľčany č. OZ 178/2020. Zmluvné strany uzatvárajú
tento dodatok č. 1/2020, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2021 menia nasledujúce ustanovenia
Zmluvy o prevádzkovaní kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto
Topoľčany:
1. V čl. I. Predmet zmluvysa v ods. 3 dopĺňa majetok prenechávaný prevádzkovateľovi
do výpožičky – stavby bez súpisného čísla
g/Prístrešok pre kompost
h/ Prístrešok pre techniku
2. V čl. I. Predmet zmluvysa v ods. 4 mení inventúrny zoznam majetku obsiahnutý
v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2

3. V čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán/OSOBITNÉ POVINNOSTI
PREVÁDZKOVATEĽA sa dopĺňa ods. 31 s nasledujúcim znením:
31. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v termíne do 30.6. kalendárneho roka predkladať do MsZ
správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.
4. V čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán/Vlastník je povinný sa mení znenie ods.
5 nasledovne:
5. Vlastník je povinný uhrádzať Prevádzkovateľovi mesačne skutočne vynaložené
preukázateľné ekonomicky oprávnené náklady spojené s prevádzkovaním kompostárne
zvýšené o primeraný 3%-tný zisk, a to najmä, ale nielen náklady na mzdy, režijné výdavky,
náklady za pohonné hmoty, spotrebu energií, na základe faktúr vystavených
Prevádzkovateľom v súlade s rozpočtom mesta. Súčasťou faktúry bude výkaz vykonaných
služieb, ktorý musí byť potvrdený zástupcom Vlastníka. Z dôvodu právnej istoty zmluvné
strany prehlasujú, že skutočne vynaložené preukázateľné ekonomicky oprávnené náklady
znamenajú rozdiel medzi všetkými oprávnenými nákladmi, ktoré prevádzkovateľovi pri
prevádzkovaní kompostárne vzniknú a všetkými výnosmi, ktoré prevádzkovateľ pri
prevádzkovaní kompostárne dosiahne a tento rozdiel je zvýšený o primeraný 3%-tný zisk.
Vlastník vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy odovzdáva Prevádzkovateľovi v stave
spôsobilom na riadne prevádzkovanie.
Vlastník splnomocňuje touto zmluvou Prevádzkovateľa, aby zastupoval Vlastníka pri
vykonávaní úkonov a činností v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vlastník je oprávnený pri zistení nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie kompostárne
žiadať od Prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie nedostatkov. Po nedodržaní
dohodnutých podmienok, je oprávnený uplatniť voči Prevádzkovateľovi sankcie podľa článku
IV. tejto zmluvy.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých vlastník obdrží 3
vyhotovenia a 2 vyhotovenia obdrží prevádzkovateľ.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
Príloha č. 1. – inventúrny súpis majetku
Príloha č. 2. – inventúrny súpis majetku/drobný hmotný majetok/
Príloha č. 3 – uznesenie MsZ č. 447/18/2020 z 16.12.2020
V Topoľčanoch, dňa 30.12.2020

V Topoľčanoch, dňa 30.12.2020

___________________________________
Mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová – primátorka

____________________________
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Mgr. Martin Bucko - konateľ

