
Nýřany
Hřbitovní 1214, Nýřany
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3079

Dodatek č. 5/2023
ke smlouvě 6. 38/SD

PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA A ZPRACOVÁNÍ ODPADU

uzavřený podle občanského zákoníku v platném zněn! a podle zákona 

č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění 

(dále jen .Dodatek")

PREAMBULE

K tomuto dodatku přistupují obě strany Jako ke svému závazku ve prospěch a k ochraně životního prostředí ve 
smyslu platné legislativy České republiky. Odborná názvosloví v této smlouvě použitá jsou v souladu s platnými 
zákony ČR v oblasti nakládání s odpady

L
SMLUVNÍ STRANY

Město Nýřany
se sídlem Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 
IČ 00258199 DIČ CZ00258199

zastoupení Ing. Pavlína Caisová, starostka města, osoba oprávněná k podpisu této smlouvy

dále jen "původce", na straně jedné (dle zák.č. 541/2020 Sb. o odpadech jako původce odpadu)

a

EKO-SEPAR, Si. r. o.
se sídlem Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany 
IČ 47714760 DIČ CZ47714760
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 3079 
zastoupení Petr Volevecký, prokurista společnosti, osoba oprávněná k podpisu této smlouvy

dále jen „odvozce" na straně druhé (dle zák.6.541/2020 Sb. o odpadech jako osoba oprávněná)



ft.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při odvozu a likvidaci odpadů.

Ill
CENA ZA SLUŽBY

Ceny služeb, likvidace odpadů, popř. zhodnocení surovin jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou 
specifikovány v tomto dodatku, kdy výpočtový list je nedílnou součástí a je obsažen v příloze č. 1.

K uvedeným cenám bude připočtena daň z pňdané hodnoty v příslušné výši podie platného zákona o dani z přidané 
hodnoty.

IV.
PLATNOST DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou s platností od 1.1.2023 a ruší předchozí 
uzavřené ceny - výpočtové listy.

V.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněn nebo 
zrušen pouze písemnou formou. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.


