
Dodatok č. 1 
k Zmluve

o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Prevádzkovateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:

Článok I.
Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo
00316075
2021115052
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 {ďalej len „ Objednávateľ)

Verejnoprospešné služby
(príspevková organizácia mesta)
Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo
Ing. Tibor Tóth -  riaditeľ
30232392
2021097529
SK2021097529
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK12 5200 0000 0000 0836 6672 (ďalej len „Prevádzkovateľ)

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy 
o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D nasledovne :

Článok I. -  Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne :

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo
00316075
2021115052
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 (ďalej len „ Objednávateľ)



Prevádzkovateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:

Verejnoprospešné služby
(príspevková organizácia mesta)
Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo
Ing. Tibor Tóth -  riaditeľ
30232392
2021097529
SK2021097529
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK12 5200 0000 0000 0836 6672 (ďalej len „Prevádzkovateľ)

Článok III. -  Predmet zmluvy sa mení a znie nasledovne :

Článok III. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania Zberného dvora 
Fiľakovo a Zariadenia na zber odpadu Fiľakovo ( ďalej len „Zberný dvor“ ) pre potreby mesta 
-  objednávateľa. Zberný dvor Fiľakovo a Zariadenie na zber odpadu Fiľakovo bude 
Prevádzkovateľ prevádzkovať na adrese Družstevná ulica č. 50D, Fiľakovo so stanovenou 
prevádzkou v súlade s platnou legislatívou, v zmysle podmienok tejto zmluvy a Prevádzkového 
poriadku pre prevádzku Zberný dvor Fiľakovo zo dňa 22.02.2016. Podrobný rozpis majetku 
súvisiaceho s prevádzkovaním Zberného dvora tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Prevádzkovaním Zberného dvora Fiľakovo a Zariadenia na zber odpadu Fiľakovo podľa tejto 
zmluvy sa rozumie prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Zberného dvora 
s právoplatným rozhodnutím orgánov štátnej správy v zmysle platnej legislatívy a v zmysle 
Prevádzkového poriadku.

3. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Prevádzkovateľ zaväzuje 
vykonávať komplexnú prevádzku a údržbu Zberného dvora Fiľakovo a Zariadenia na zber 
odpadu Fiľakovo a zabezpečovať vo svojom mene výkon činnosti v oblasti odpadového 
hospodárstva a to všetko v záujme zabezpečovania potrieb obyvateľov mesta Fiľakovo.

Článok IV. - Doba plnenia zmluvy, body 1 a 2 sa menia a znejú nasledovne :

1. Zmluva na prevádzkovanie Zberného dvora sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021.

2. V prípade, ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy, jej platnosť a účinnosť sa automaticky 
predlžuje o ďalších 5 rokov, tzn. do 31.12.2026.

Článok VII. -  Osobitné ustanovenia, bod 5 sa mení a znie nasledovne :

5. Prevádzkovateľ umožní výkon kontroly a poskytne súčinnosť osobám oprávneným, a to:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ



II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove 
na ul. Družstevnej č. 5OD uzavretej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom a účinným sa stáva 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 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.

Vo Fiľakove, dňa 24.10.2017 Vo Fiľakove, dňa 24.10.217

za Objednávateľa: za Prevádzkovateľa:

Mgr. Attila Agócs, PhD. Ing. Tibor Tóth
primátor mesta riaditeľ

Verejnoprospešné služby


