Dohoda o pristúpení
k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
(ďalej len "Dohoda o pristúpení")
Pristupujúci objednávateľ:
Názov:
Obec Brezovička
Sídlo:
Brezovička 8, 082 74 Brezovica nad Torysou
Štatutárny zástupca:
Bc. Peter Tomčufčík
IČO:
00326879
DIČ:
2020711396
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
3457368001/5600
Tel:
051/4591235
Fax:
(ďalej len .pristupujúci objednávateľ')

Poskytovateľ':
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený k podpisu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.
Fax:
e-mail:
registrácia:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Brantner Nova,s.r.o.
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti
Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti
31659641
2020502957
SK2020502957
Tatra banka,s.r.o.
2627845102/1100
053/41 66 211
053/44 66 832
nova@brantner.com
Okresný súd Košice I, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 1044V

Článok I.
Ustanovenia o pristúpení
1.

Pristupujúci objednávateľ' sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona
Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) medzi objednávateľom Obec Torysa, Torysa 28, 082

76 Torysa, IČO: 00327883 a poskytovateľom (ďalej len "Rámcová dohoda")

2.

Podpísaním tejto Dohody o pristúpení pristupujúci objednávateľ pristupuje k Rámcovej dohode a preberá práva a
záväzky z tejto Rámcovej dohody.
Článok II.
Osobitné ustanovenia

1.
2.

Rozsah predmetu plnenia je určený pre predpokladané množstvo odpadu a služby, uvedené v prílohe Č. 1. a
zodpovedajú predpokladaným množstvám podľa Rámcovej dohody.
Predpokladaný časový a vecný harmonogram plnenia pre pristupujúceho objednávateľa tvorí prílohu Č. 2 tejto
Dohody o pristúpení

3.

Miestom poskytovania služby je intravilán obce: Brezovička

4.

Kontaktná osoba za pristupujúceho objednávateľa je: Bc. Peter Tomčufčík

5.

Kontaktná osoba za poskytovateľa je: Ing. Pavel Tabaček
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Uzatvára sa na dobu určitú na 48 mesiacov od účinnosti tejto Dohody, najdlhšie však do skončenia
platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
2.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o pristúpení je Rámcová dohoda.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody, pokiaľ v tejto Dohode o
pristúpení nie je stanovené inak, ďalej ustanoveniami tejto Dohody o pristúpení, ďalej sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

4.

Na zrušenie Dohody o pristúpení sa vzťahujú príslušné ustanovenia Rámcovej dohody, ak v tejto Dohode o
pristúpení nie je stanovené inak.

5.

Táto Dohoda o pristúpení je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopisy zostane poskytovateľovi a dva
rovnopisy zostanú pristupujúcemu objednávateľovi.

6.

Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní
obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

7.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v
tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy 1 až 2
Príloha č. 1 – rozsah predmetu plnenia (cenová tabuľka)
Príloha č. 2– Časový a vecný harmonogram plnenia pre pristupujúceho objednávateľa

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.3.2016

V Brezovičke, dňa 21.3.2016

Za poskytovateľa:

Za pristupujúceho objednávateľa:

