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p D )datok č. 6 

Í zmluve 
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmysle § 39 ods. 12 zákona 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

1. Mesto Prievidza, 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza 
Zastúpené JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO: 318442 
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

č. účtu: 9000098002/5600, variabilný symbol 1620081562 

a 

2. Žiadateľ: 
Peter Kasala K A S C O 
Miesto podnikania: Lúčna 37/9 ,971 01 Prievidza 
IČO: 32944497 
Registrovaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Prievidzi 
Číslo živnostenského registra: 1438/99 

Zmluvné strany sa v súlade s ČI. IV ods. 5 Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu č. 999/2004/OZ/2.4.1 zo dňa 17. 12. 2004 dohodli na Dodatku č. 6 
s týmto obsahom: 

1. Týmto doplnkom č. 6 sa v zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu zo dňa 17.12.2004 uzatvorenej v zmysle § 39 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, zmluvné strany dohodli, že dňom podpisu 
doplnku č. 6 sa mení Harmonogram vývozov nasledovne: 

V prevádzkarni na Ulici 1. mája v Prievidzi bude vývoz nádoby na komunálny odpad 
uskutočňovaný nasledovne: 

Typ pridelenej nádoby: 110 L 
Interval vývozu: 1 x týždenne 
Vývozný deň: pondelok 
Priemerná hmotnosť nádoby: 16 kg 

V prevádzkarni na Ulici A. Hlinku 4 (Piváreň R A M P A ) v Prievidzi bude vývoz nádoby na 
komunálny odpad uskutočňovaný nasledovne: 

Typ pridelenej nádoby: 110 L 
Interval vývozu: 1 x týždenne 
Vývozný deň: pondelok 
Priemerná hmotnosť nádoby: 16 kg 



2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda podľa § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia. 

4. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
žiadateľ dostane 1 vyhotovenie a mesto Prievidza 2 vyhotovenia. 

V Prievidzi dňa 01.07.2015 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 
Ing. Andreou Nikmonovou 

na základe poverenia 
č. 1.2-325-2012/1554 


