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   DODATOK č.1 
k Zmluve č. ZSE2311201833,  

uzatvorenej podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov  a súčasne podľa § 59 ods. 2 
zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, (ďalej len „Zmluva“) 

  
Číslo dodatku 4/2023 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Organizácia ENVI-PAK, a.s. 
zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava    
výrobcov: IČO: 35 858 010 

IČ DPH: SK2020264290 
 Bankové spojenie: Tatra banka: 

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2376 8445 
Bankové spojenie: VÚB banka: 
IBAN: SK20 0200 0000 0037 3883 6457 
email: envipak@envipak.sk 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo 3128/B 
zastúpená na základe plnomocenstva: 
Ing. Mária Podlesná, oblastná riaditeľka  
  

 (ďalej len „ENVI - PAK, a.s.“)                            
a 
 

Obec:  Obec Siladice 

Sídlo: 920 52 Siladice, Siladice 232 
IČO: 00312967 
DIČ: 2021268161 
email:starostka@siladice.sk               
v mene obce: Ing. Zuzana Nosková, 
starostka obce 
(ďalej len „Obec“)    

 
(ďalej  len „ zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. II. 
Predmet dodatku 

 

Predmetom Dodatku č.1 je zmena Prílohy č.1. Nová 

príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.  

Čl. III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 1. Tento Dodatok č. 1  sa stáva neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia 
Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, 
zostávajú v platnosti. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv.  

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch zhodných 
rovnopisoch, pričom Obec Siladice obdrží dva 
rovnopisy a ENVI - PAK, a.s. jeden rovnopis.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a 
slobodnej vôli, ho podpísali. 

 

Príloha: 

Príloha č.1 - Popis systému triedeného zberu na území 
obce a výška nákladov na triedený zber. 

 

Obec:     

Siladice   

  

  

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

Ing. Zuzana Nosková,  
Starostka obce Siladice 

 

      

 

ENVI - PAK, a.s.:    

Bratislava   

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

Ing. Mária Podlesná,  
na základe plnej moci 
spoločnosti ENVI-PAK, a.s. 
 
 

 
 
 
 


