
Dodatok č. 1

kZM LU V E uzavretej pod|'a § 2ó9 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so
zákonom č.79/2015 Z.z. o odpad,och a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo
dňa 07.03.2017 uzatvorenej medzi:

Objednávatel': Kysucká knžnica v Čadci
Ičo: 36145068
D|Č:2021435625
tč opH:
Sidlo: 17. novembra 1258,022 0l Čadca
V zastúpení: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
(ďalej len ,.objednáv,atel"' v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotovite|': Mestský podnik s|užieb Čadca
Ičo: 00183326

DIČ:2020421568

Ič opu: SK2020421568

Miesto podnikania: Podzávoz284,022 80 Čadca
(d'alej len ,,zhotovitel"' v prislušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohcdli na úprave Čl. 2, ods. 5, Čl. 3, ods. 3 a Čl. 6 Zm|uvy o vykonávaní
zberu, odvozu, dotried'ovaní obalov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov a odpadov z
nich, ktoré nie sú komunálnym odpadom a objednávatel'je v zmysle § l4 zákona č.7912015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov držitel'om uvedených odpadov (ďalej len
,,milva" v príslušnom gramatickom tvare) a to nasledovne:

Strany sa dohodli, že ČI.2, ods. 5 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

,,Vyhradené odpady budú vytriedené podťa druhov bez iných prímesí a znečistení pripravené v
deň zberu:

1. obaly z papiera a lepenky - prvý štvrtok v mesiaci október

2. obaly z plastov - prvý šfvrtok v mesiaci október

na dohodnutom prístupnom mieste: 17. novembra 1258, Čadca - pred garážou Kysuckej

knřnice v Čadci v čase o 6.00 hod. ráno.

v prípade, žev deň vývozu bude štátny sviatok, vývoz bude zrealizovaný v predchádzajúci
alebo nasledujúci pracovný deň (prípadne v najbližšom voťnom termíne).
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závereéné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú tfonto Dodatkom nezmenené.

Dodatok je lyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktor,ých každá Strana obdrží 1 rovnopis.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Stranami a účinrrosť ku dňu 1.1.2018.

Dodatok uzatvorili zmluvné strany slobodne, viĎne a zrozumiteťne.

VČa

objednávatel' Ins. Peter I\ariš
zhotovitel'


