DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 31101570
O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV
uzavretá dnešného dňa v zmysle úst. § 261, § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
zastúpený:
bankové spojenie:
č.účtu :
Prevádzka (registr. číslo)
2. Teplica ( 304 939 )
Čalovka
(205395)
V. Ozorovce ( 205 397 )
bitúnok
Poskytovateľ služby:
Sídlo:
zastúpený:
bankové spojenie:
č.účtu:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
076 64 Zemplínska Teplica
Register n.o. Krajský úrad Košice, reg.č. OVVS/62/2002-NO
Ing. Ivan Šeňko - riaditeľ
VUB a.s. Trebišov
1688384755 / 0200
IČO: 31 256 481
IČ DPH: SK 2021170592
kontaktná osoba
kontakt - telefón
MVDr. Štefan Onda
0905 492 432
Jaroslava Spievaková
0566799515
Magdaléna Jankechová
056 6789 332
ASANÁCIA, s.r.o.
Ružová 1637, 01001 Žilina
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli Sro, vo vložke č. 18730/L
Jana Hradská a Ladislav Frištyk - konatelia
ČSOB a.s., Martin
4004809614/7500
IČO: 36 750 204

IČ DPH: SK 202 233 7185

ktorí vyhlásili, že sú k uzatváranému právnemu úkonu oprávnení a k právnym úkonom v plnom rozsahu
spôsobilí, a to za týchto podmienok:
Mení sa:
II. Predmet zmluvy
1.

Na základe tejto zmluvy v súlade s úst. §29 a 37 a naši. zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
a Nariadenia ES č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších
živočíšnych produktov (ďalej len VŽP), ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (ďalej len Nariadenia ES č.
1069/2009), sa poskytovateľ služby (ďalej len poskytovateľ) zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí
prostredníctvom dohodnutého spracovateľa špecifikovaného v bode 3. tohto článku nasledujúce služby
tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na životné prostredie:
a) prepravu vecí z určitého miesta do iného určitého miesta, a to odvoz živočíšnych vedľajších
produktov (ďalej len VŽP) - materiál kategórie 1,2 a 3
b) neškodné odstránenie VŽP - materiál kategórie 1,2 a 3
za splnenia podmienky, že VŽP nie sú staršie ako 24 hodín, resp. nevykazujú známky rozkladu a sú
vhodné na ďalšie spracovanie.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a neškodné odstránenie VŽP prostredníctvom zmluvného
spracovateľa, vykonať súvisiace úkony vlastným menom na účet objednávateľa v ďalej dohodnutom
rozsahu a za ďalej uvedených podmienok.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že VŽP odvezené od objednávateľa bude zabezpečovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a ostatných
platných právnych predpisov bez zbytočného odkladu, a to v areáli spracovateľa.

III. Cena
1. Cena VŽP odvezených a neškodne odstránených poskytovateľom resp. v kafilerickom zariadení
spracovateľa sa určuje na základe dohody zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom
znení vo výške:
a) 285,- EUR /1 tona /plus DPH/ za VŽP - materiál kat. 2 - kadáver - uhynuté zvieratá
b) 300,- EUR /1 tona /plus DPH/ za VŽP - ostatný materiál kat. 1 a 2
c) 200,- EUR / 1 tona /plus DPH/ za VŽP - konfiškát mat. kat. 3
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
V Žiline, dňa 31.12.2012

Za ^bjednávateľa

Za pqskytovateľa
konatelia spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o.
Jana Hradská a Ladislav Frištyk

Ing. Ivan Senko
riaditeľ podniku
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