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Dodatek č. 1 ke Smlouvě čj.: 2017/2019-VLRZ/VKV/VKV 

 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven 

         

Uzavřená dle §1746 a násl. z.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I. 

Smluvní strany 

                                                Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o                                                

Sídlo:                 Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

                                                Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 692, Vyškov 

Zastoupená:     Ing. Karlem Vejlupkem, ředitelem Vojenského klubu     

                                                Vyškov 

IČ:                                           00000582 

DIČ:                                        CZ 00000582 

Tel.:     

Fax:     

E-mail:                                

Kontaktní osoba:   Ing. František Hovanec 

Tel.:     

E-mail:     

Bankovní spojení:                    

Číslo účtu:     

Registrace:    organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu  

     městské části Praha 10 

 

                                               dále jen původce 

                                                          a 

Obchodní jméno:              Marius Pedersen, a. s.   

Sídlo:     Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09 

Zastoupena:    Ing. Pavel Růžička – oblastní manažer 

Tel:      

Fax:         

E-mail:    

IČ:     421 94 920 

IČZ:    CZH 00354 

DIČ:     CZ 421 94 920 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Růžička 

Tel:    

E-mail:             

Kontaktní osoba pro  

odvoz odpadu:                        Radim Filouš  

Tel.:                                        

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Registrace:    KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 389 
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dále jen poskytovatel 

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly uzavřít následující Dodatek č.1 ke smlouvě 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

Předmětem této smlouvy je zajištění svozu, nakládání a využívání biologicky rozložitelného odpadu 

z kuchyní a stravoven za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Skupina 20 

 

kat. č.   název odpadu       kat. 

 

20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O 

 

 

II. 

Cena plnění 

 

Dodatek řeší navýšení původně sjednané ceny ze 60.000,-Kč bez DPH na částku 250.000,-Kč bez 

DPH. 

 

 

III. 

Platnost a účinnost 

 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek se vztahuje i na plnění mezi platností 

 a účinností smlouvy.  

Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom výtisku obdrží každá se 

smluvních stran.  

Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 

zabezpečí objednatel. Dodavatel se zavazuje, že poskytne dodavateli smlouvu včetně příloh ve 

strojově čitelném formátu.  

 

 

Ve Vyškově dne,                                                               V Brně, dne  

 

 

 

 

…………………………..                                                ………………………………. 

    Ing. Karel Vejlupek                                                                   




