
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o dielo č. 570801 

v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, 
v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch v platnom znení 

I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Skerešovo 
Sídlo: Skerešovo 23, 982 63 Skerešovo 
Zastúpená: Ján Svitek - starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB Rimavská Sobota 
Číslo účtu: 19824392/0200 
IČO: 00319074 

/ďalej len ako „objednávateľ"/ 

a 

Zhotovíte!': Brantner G e m e r s.r.o 
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 
Zastúpená:, Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti 

Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti 
Bankové spojenie: Tatrabanka 
Číslo účtu: 2625170826/1100 
IČO: 36 021 211 
IČDPH: 2020074551 
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
v odd. s.r.o. pod číslom 4532/spoločnosti 

/ďalej len „zhotoviteľ'7 

Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.2, ktorým sa Rámcová zmluva o dielo 
570801 zo dňa 20.5.2008, v znení Dodatku č.2 , mení a upravuje takto: 

II. 
P r e d m e t dodatku 

1/ V ČI. V. Práva a povinnosti objednávateľa sa dopĺňa bod 4 a bod 5v nasledovnom 
znení: 



Bod 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí prejazdnosť a bezpečnú zjazdnosť 
obecných komunikácií, tiež poskytne plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere ZKO, SZ, hlavne 
v prípade sťažených podmienok - v prípade iných prekážok / rozkopávky komunikácií, 
uzávierka ciest , vytŕčajúce konáre stromov do vozovky /. Bezpečná prejazdnosť upravenej 
vozovky je pri šírke štyri metre. 

Bod 5. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa vopred na sťažené podmienky 
pri zbere ZKO, SZ a nádoby umiestniť na prístupné a vopred dohodnuté miesto. Zhotoviteľ 
po zbere vráti zberové nádoby na to isté miesto. 

21 V ČI. VIII. Odplata Bod 5. Zhotoviteľ môže upraviť jednotkovú cenu za jednotlivé služby a 
práce v bežnom roku 1x najviac o mieru rastu hladiny inflácie zverejnenej Štatistickým 
úradom SR. Cena za vykonané služby sa mení dohodou zmluvných strán od 1.1.2012. Ceny 
za vykonané služby sú v aktuálnej prílohe tohto Dodatku č.2 . 

3/ Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 570801 neupravené týmto Dodatkom č.2, ostávajú 
nezmenené. 

4/ Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 570801 je vyhotovený 
v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 

5/ Tento Dodatok č.2 nadobúda 
účinnosť dňom 1.1. 2012. 

platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a 

V Skerešove dňa V Rimavskej Sobote dňa 28.12. 2011 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Ján Svitek - starosta obce Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti 
Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti 

• M 
Brantner Gemer s.r.o. 

Košická cesta 344 
979 01 Rimavská Sobota 

IČO 36021211 IC DPH: SK2020074551 


