
Dodatok č. 1  
k Zmluve o spolupráci zo dňa 22.02.2013 

 

uzavretý medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1)   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 

so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor  

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom  

číslo účtu: 14621422/0200 

(ďalej ako „Mesto“) 

a 

 

2)  T+T, a.s., IČO: 36 400 491 

so sídlom Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel  Sa, Vložka číslo: 10312/L 

štatutárny orgán: Ing. Miloslav Sokolovský - predseda predstavenstva 

                            Ing. Miloš Ďurajka - člen predstavenstva 

(ďalej ako „Spoločnosť T+T, a.s.“) 

 

Mesto a Spoločnosť T+T, a.s. môžu byť v tejto zmluve ďalej označovaní samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“ alebo spoločne aj ako „Zmluvné strany“. 

 

Článok I. 

Predmet dodatku  

 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.02.2013 Zmluvu o spolupráci, centrálne číslo 136/2013 

(ďalej ako „Zmluva o spolupráci“), predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností 

Zmluvných strán za účelom zefektívnenia a skvalitnenia odpadového hospodárstva v 

spádovom regióne Mesta pri zabezpečovaní.  

 

2) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o spolupráci:  

 

A. Článok II. odsek 2 písm. b) Zmluvy o spolupráci sa mení nasledovne:  

 

Nová spoločnosť písomne požiada Mesto o kúpu Dotknutých pozemkov po 01.03.2018,  nie 

však skôr ako po splnení podmienky uvedenej v písm. a) tohto bodu zmluvy, pričom prílohou 

žiadosti musí byť geometrický plán, ktorý bude presne špecifikovať predmet kúpy v zmysle 

bodu 1 tohto článku a znalecký posudok. Kúpna cena Dotknutých pozemkov sa stanoví ako 

súčin celkovej výmery Dotknutých pozemkov, zistenej spôsobom uvedeným  v bode 1 tohto 

článku zmluvy, a jednotkovej ceny (t.j. ceny za 1 m² pozemku), pričom jednotková cena bude 

stanovená minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.   

 

B. Článok II. odsek 2 písm. c) Zmluvy o spolupráci sa mení nasledovne:  

 

Písomná žiadosť Novej spoločnosti v zmysle písmena b) tohto bodu zmluvy musí byť Mestu 

doručená najneskôr do 31.12.2018. Nová spoločnosť je oprávnená požiadať Mesto o kúpu  

Dotknutých pozemkov najskôr dňa 01.03.2018, nie však skôr ako po splnení podmienky 

uvedenej v písm. a) tohto bodu zmluvy.  



Článok II. 

Záverečné ustanovenia  

 

1) Ostatné  ustanovenia Zmluvy o spolupráci zostávajú nezmenené.   

2) Tento dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 

........../2014 zo dňa 11. decembra 2014. 

3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta. 

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci. 

5) Tento dodatok je vyhotovený v  štyroch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy 

obdrží Mesto a dva rovnopisy Spoločnosť T+T, a.s. 

6) Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na 

znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto 

dodatku plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.  

 

      V ......................., dňa............2014                         V Žiari nad Hronom, dňa.........2014 

 

      T+T, a.s.:                                                                 Mesto:    

 

 

 

 

      ....................................................                           ................................................. 

      Ing. Miloslav Sokolovský                                      Mgr. Peter Antal  

      predseda predstavenstva                                 primátor 

      T+T, a.s.          Mesto Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

      ..................................................... 

      Ing. Miloš Ďurajka 

      člen predstavenstva 

      T+T, a.s. 

                                      


