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D O D A T O K   č.  7 
k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného 

stavebného odpadu a iného odpadu v obci Hurbanova Ves, zo dňa 20.09.2010 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a § 81 odsek 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Objednávateľom: 
Obchodný názov:  Obec Hurbanova Ves 

Sídlo: Hurbanova Ves č.48, 903 01 Hurbanova Ves 
Zapísaný v Obchodnom registri:  

  
V zastúpení:   Mgr. Jana Lauferová, starosta 

Telefón: 02/ 4590 3224 
E-mail: obec@hurbanovaves.sk 

IČO: 00305995 
DIČ: 2021006669 

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko 
Číslo účtu: SK58 3100 0000 0041 1012 5718 

 
a 
 

Zhotoviteľom: 
Obchodný názov: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Sídlo:  Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
       Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 40469/B 

V zastúpení : RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ 
Vítězslav Tymr, konateľ 

 Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bolčíková, obchodný zástupca  
Telefón: +421/ 917 757 603  
E-mail: zuzana.bolcikova@avesk.sk  

IČO: 36 357 065 
IC DPH SK 2022183515 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 25943603/7500 

IBAN: SK52 7500 0000 0000 2594 3603      
 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s Článkom 8 bodom 3 Zmluvy o zbere, odvoze 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci 
Hurbanova Ves v znení jej Dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve 
za nasledovných podmienok: 

I. 

 
1. Článok IV „Odplata za plnenie predmetu zmluvy“ sa  dopĺňa nový odsek 7, ktorého znenie je 

nasledovné: 
 
„7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť ceny služieb podľa tejto Zmluvy v 

závislosti na priemernej ročnej miere inflácie (vyjadrenej prírastkom priemerného ročného indexu 
spotrebiteľských cien) publikovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ak prestane byť 
tento index publikovaný, tak so súhlasom Objednávateľa podľa iného porovnateľného indexu miery 
inflácie EUR podľa voľby Zhotoviteľa), pričom zvýšenie zodpovedná priemernej ročnej miere 
inflácie podľa tohto indexu. K zvýšeniu cien dochádza spätne k 1. januáru príslušného 
kalendárneho roku po publikovaní miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým 
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úradom Slovenskej republiky. Prípadný nedoplatok na cenách, ktorý vznikol za dobu od 1. januára 
do  publikovania miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky  je splatný na základe daňového dokladu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený doručiť 
Objednávateľovi. Poskytovateľ  je oprávnený takto zvýšiť ceny služieb  k 1.1.2023 a následne za 
ďalšie roky, ak dôjde k splneniu  vyššie uvedených podmienok na úpravu ceny.“ 

 
II. 

 
1. Ak boli neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy Prílohy, ich obsah sa zmení v závislosti na zmenách 

uvedených v Dodatku č. 7. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňa 01. 01. 2023, najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 7 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ 

obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa ........................ 

 

 

 

 

…………………………………… 

objednávateľ 

OBEC Hurbanova Ves 
Mgr. Jana Lauferová, starosta obce 

 

V Bratislave, dňa ........................... 

 

 

 

 

…………………………………… 

Zhotoviteľ 

AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.     

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA a  

Vítězslav Tymr, konatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


