
 
Dodatok č. 2 

K Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. Obc2-69/2020 
 

uzavretej podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/ 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov. 
 

Čl. I.  

Účastníci dohody - Identifikačné údaje  
Objednávateľ':  
 
Názov organizácie:   Obec Torysa  
Sídlo organizácie:   Torysa 28, 082 76 Torysa 
Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Stedina 
IČO:     00327883 
DIČ:      2020732285 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:    0500577033/0900 
Tel./e-mail:    051/4597 310, starosta@torysa.sk 
 (ďalej len objednávateľ")  
 
a  

 
Poskytovateľ:   
  
Názov organizácie:   Brantner Nova, s.r.o. 
Sídlo organizácie:  Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca:   Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti 
    Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti 
    Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti 
Poverený k podpisu zmluvy:  Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti 
                                                    Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti 
IČO:     31659641    
DIČ:     2020502957 
IBAN:                              SK57 1100 0000 0026 27 84 5102 
BIC:                  TATRSKBX 
Tel./e-mail:    053/41 66 209, 0903 987 055, maria.jaseckova@brantner.sk 
(ďalej len poskytovateľ")   
 
 
V súlade s bodom článku X. Záverečné ustanovenia ods. 3 sa zmluvné strany dohodli na 
zmene: 
 
A) Prílohy č. 2 dohody, a to v časti A, A1, B, pričom zmeny sa týkajú obce Vysoká, kde 

dochádza k zmene systému vývozu zmesového komunálneho odpadu z veľkoobjemových 
kontajnerov na nádoby s objemom 1 100l. 
 

B) Doplnení Prílohy č. 2 o časť E), a to z dôvodu zabezpečenia zberu, odvozu a zhodnotenia 
odpadu s kat. č. 20 01 08 – biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,  a to 
v súvislosti so zmenami v platnom zákone č.79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu 
prislúchajúcich vykonávacích predpisov.  



 

C) Prílohy č. 5 – Predpokladaný časový a vecný harmonogram plnenia Rámcovej dohody. 
 

Zmenené časti  prílohy č. 2 a Príloha č. 5 rámcovej dohody tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tohto Dodatku. 
 

V ostatnom  ostáva Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. Obc.2-69/2020 nezmenená. 
 

Dodatok k Rámcovej dohode je uzatvorený v súlade s § 5a zák. 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 a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb.  
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
 
 
V Toryse, dňa 30.6.2021                                              V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.6.2021  

 

Za pristupujúceho objednávateľa:   Za poskytovateľa: 

 
 
 
 
 
Ing. Jozef Stedina,      Ing. Vladimír Čech, 
starosta obce       konateľ spoločnosti 
     
 
 
       Ing. Mária Jasečková,  

prokurista spoločnosti 
 
 


