
Dodatok č. 1 

K Zmluve o poskytovaní služieb č. TTI02/2018 (ďalej len "zmluva") zo dňa 21.12.2017
uzatvorenú medzi:

Nakladatel' s odpadom: ALATERE, s.r.o.
Sídlo: Paprad 1586,91601 Stará Turá
IČO: 47158 166
DIČ: 2023783663
Štatutárny zástupca: Milena Skovajsová, konateľ spoločnosti
Zapísaný v obch. registri OS Trenčín, vložka č.: 28251/R, oddiel: Sro
ŠVPS SR Registračné číslo: TRAN48TNSK
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. pobočka Stará Turá
Číslo účtu: 3195485856/0200 
IBAN: SK07 0200 0000 0031 9548 5856
E-mail: skovajsova@alatere.sk
Tel. kontakt: 0911 205311

(ďalej len "nakladateľ s odpadom")

Pôvodca odpadu: Stredná priemyselná škola dopravná
Sídlo: Študentská 23,91745 Trnava
IČO: 00491861
DIČ: 2021 175981
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Papík
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0049 3724

SK72 8180 0000007000493732
Prevádzka: školská výdajňa stravy
E-mail: spsdtt@stonline.sk.szombathova.jarmila@zupa-tt.sk
Telefonický kontakt: 033/552 1161, 0903 663 775

(ďalej len "pôvodca odpadu")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku Č. 1 k Zmluve č.TTI 02/2018 uzatvorenej
21.12.2017 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

Čl. III. Cena a platobné podmienky, odsek l. a odsek 2. sa mení nasledovne:

1 . Pôvodca odpadu sa zaväzuje odovzdávať nakJadateľovi s odpadom vyprodukovaný biologicky
rozložitel'ný kuchynský a reštauračný odpad v prenajatých nádobách v počte 3 ks, o objeme
30L, s frekvenciou vývozu J x týždenne.
V prípade nepriaznivého počasia alebo neočakávanej udalosti(dopravná nehoda, nepriaznivé
počasie, náhla technická závada a iné), má nakladateľ s odpadom právo stanoviť v čo
najkratšom čase iný termín zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

2. Pôvodca odpadu sa zaväzuje uhrádzať ALA TERE, s.r.o. za poskytnuté služby odmenu vo výške
40 EUR 1 mesiac, bez DPH, bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhJaví tejto
zmluvy na základe riadne vystavenej faktúry, podl'a skutočného rozsahu plnenia.



Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.l nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č.l všetkými
zmluvnými stranami.
Tento dodatok č.l je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom pôvodca odpadu obdrží
jedno vyhotovenie dodatku a nakladateľ s odpadom obdrží jeden originál dodatku č.l.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.l 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.

V Trnave, dňa 24.09.2018

Za nakladateľa s odpadom: Za pôvodcu odpadu:

ALATE-Rt:, s.r.o. I Stredná priemyselná škola I 


