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Dodatok č.5
k zmluve o zberervývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0024

článolĺ I.
Zmluvné stľany

osoby oprávnené podpísať zmluvu a jej dodatĘ: Edita Moravská, starostka
Zaveci technického a zmluvného chaľakteru sú oprávnení konať:

Edita Moľavská, starostka
obec.hornasec@stonline. sk info@hornasec. sk
starostka@hornasec. sk
edita.moľavska@ gmail.com

1. objednávatel':
obchodné menolnt.zov;
So sídlom:
Zasttryený:
Telefón:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ż. Zhotovitel':
obchodné meno/názov
So sídlom:
Zasttryený:

Telefon:
Fax:
e-mail:
IČo:
IČ opn:

Obec Horná Seč
935 31Dolná Seč, Hlavná 19/16
Edita Moravská, starostka
0905 823 844,036 l 639 65Ż3
005875Ż4
Ż0ŻIŻŻ3996
Prima Banka a.s.
sK83 5600 0000 0071 1006 6002

Tekovská ekologická s.ľ.o.
935 33 Noý Tekov č. 133
Ing. Slavomíĺ Faško _ konatel'
lng' Stefan Králik _ konatel'
Alexander Herda _ riaditeľ na zétk|ade plnej moci
0361638'ĺ Ż30
0361638'7 2r9
tekov@maľiuspedeľsen. sk
34131451
sK20Ż0403044

Bankové spojenie: československá obchodná banka a.s.
Císlo účtu: SK04 7500 0000 0000 Ż58I9143
osoby oprávnené podpísať zmluvu a jej dodatĘ:

Alexandeľ Herda, riaditeľ nazźtk|ade plnej moci
Zaveci technického a zmluvného chaľakteľu sú oprávnený konať:

Ing. Ladislav Paška - vedúci skládĘ, dispečer
Kontakt paska.l@maľiuspedeľsen.sk ,0902 94] 833

Beáta Bukovenová _ obchodný zttstupca
Kontakt: bukovenova.b@mariuspedeľsen.sk ,0907 730 700
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Článok II.
Pľeđmet dodatku

í*ľä:ľ::"ľ":tľ||:l'' " 
ýmto dođatkom sa ruší doteĘš iaplatnátPľíloha č.1 a Príloha č.2

PRÍLoHA č. 1
1. za / zhodno tenie OY;talóg.Ka

c.
odpadu Kat. MJ Cena

€nţ{J
Kód nakladania/ Poznámka

20 01 0s

N t 83,64

20 01 10

D1,

o t 41,0220 01 11 D1Textílie o t 41,02
D1

20 01 13 Rozprišťadlá
N kg na zâklade charakterudodatočne

V, cena bude

20 0t 74 Kyseliny
N kg na základe chaľakteru

V, cena bude
dodatočne

20 01 ls Zásady
N kg na základe charakterudodatočne

V, cena bude

20 07 77 látky N kg na základe chaľakterudodatočne
V, cena bude

20 0t 19
N kg

20 01 t9
ĺazáklađe chaľakteru

V, tekuté, cena bude
dodatočnę

N t20 01 2t DI tuhéa obs orťuť N
V20 0123 zaiađeniaVyľadené bsahujúceo

N t 20,00
20 01 26 Va akoiné vuvedęné 1200 25 N t
20 01 27 faľby, lepidlá živicęa

úceNL N 83,64 DI,KBÚ, fuhé
20 01 27 faľbytlačiaľenské lepidlá živicea

NL N t 459,00 V, KBÚ, tekuté
20 0128 faľby lepidlá ztvtcea

ąkoiné uvędené 127200 o t 41,02 D1,
20 01 28 farby,tlačiaľenské lepidlá živicea

ako uvedené 200 27 o t 440,00
20 0129 V, tekuté

o N t20 01 30 D1 tuhéakoiné uvedené 129200 o t 4 D1 tuhé

20 01 33

akumulátory uvedenéa
0606 ale60602 Ibo 60603

N t 20,00

20 01 35 iné ako uvedené v20 01 210123o časti

elekhickéVy'adené a

a20 N t 20,00
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Dodatok č.5 k zmluve o zbere, v.ýnloze ą zneškodnení odwdu č.l00 0024

Uvedené ceny sú bez zákonného poplatku.

Zâkonný poplatok za uložęnie odpadov bude fakturovaný v zmysle záKona č.Ezglzolt Z.z. o poplatkoch za uloženie
odpadovaozmęneadoplnenízákonač,.587l2004Z'z'oEnvironmentálnomfondeaoZmęneadoplnenĺniektoýchzákonov
v znęní neskorších predpisov anariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorym sa ustanovuje výŠka sadzieb poplatkov za
uloŽenie odpadov a podrobnosti súvisiace s pľeľozdeľovaním príjmov z poplatkov za u\oŽenię odpadov. V prípade
medziľočnej zmeny výšĘ poplatkov podľa platnej zákoĺľrej úpravy, alebo v prípade úpľavy legislatívy a ým aj zmene v,ýšky
ýchto poplatkov, bude jednotková cena faktuľovaná objednávateľovi automaticĘ upľavená (zvýšená alebo zníŽená)
zhotoviteľom, podľa platnej právnej úpravy.

PRÍLoH 
^ 

č,.2
1 za vne

20 0t 36

Vyľadené elektľícké a ęlektľonické
zariadeniainé ako uvedené v 20 01 2l a20
0123 a20 01 35

o t 20,00
V

20 0t37 Drevo obsahujúce nebezpečné látĘ N t 83,64 Dl, KBÚ
20 0t 41 odpady z vy metania komínov o t 41,02 D1
z0 02 01 Biologicko rozložitel'ný odpad o t 66,63 V
20 02 0z Zemrna a kamenivo o t 30,60 D1
20 02 03 Iné biologick é ner ozložiteľné odpady o t 41,02 DI

20 03 01 Zmesoţ komunálny odpad o ks 1,38
Dl, v'ývoz lks l10 |,l20lr,

alębo 240I nádoby, cęnajo
vľátanę dopraw

20 03 01 Zmesoý komunáIny odpad o ks 5r57
Dl, vývoz lks l 1001 nádoby,

cena ie vľátane dopľaw
20 03 02 odpad z hhovísk o t 41,02 DI
20 03 03 odpady z čistenia ulíc o t 41,02 D1
20 03 07 objemný odpad o t 30,60 D1
20 03 08 Dľobný stavebný odpad o t 30,60 D1

Yyvoz kontajnerov ľamenovým nakladačom cena v EUR

1 kmjazdy RN 1,57

2 1 práca ľamena 5,87

.) Nájom kontajnera 5,7 m3 za 1 deň (7t _nosnosť) 2,19

4 Nájom kontajnera 5,7 za 1 mesiac (7t -nosnosť) 25,09

Yýv oz kontaj neľov hákovým nakladačom cena v EUR

l kmjazdyHKN "l'r76

) 1 km jazdy HKN _ súprava 2,31

3 1 pľáca háku 5,17

4. Nájom kontajnera 20, 30 m3 za l deň (10,5 t _ nosnosť) 6,38

5 Nájom kontajnera 20,30 m3 za 1 deň (10'5 t - nosnosť) 97,24

Yývoz cĺsteľnou cena v EUR

lkmjazďy I2m3 1,93

2. Manipulácia za każďých načaých 30min. 8,68

Yývoz dodávkou, valníkom a kuka vozidlom cena v E{IR

lkm jazdy dodávkou 1,15
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Ż. 1 km jazdy valnĺkom 2r31

J 15 min. manipulácia valníkom, dodávkou 5,87

Stojné vozidie| cena v EUR
I Stojné za 15 min. zapričinené objednávateľom 5033

Dodątok č.5 k zmluve o zbeľe, vwoze ą zneškodnení odpadu č.I00 0024

Doprava budę účtovaná podľa skutočnę najazďený ch kilometrov

Ku všetlqlm uvedeným cenám bude pripočítąnĺź platnó DPH.

Clánok III.
Záv er ečné ustanovenia dodatku

1. ostatné ustanovenia Zmluvy ' ktoré neboli tymto dodatkom kZmluve dotknuté zostâvajil
nezmenené v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a úěinnosť
v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku v zmysle Ş 47 a ods. 1 zákona č:. 4011964 Zb.
občiansĘ ztlkonníkv zneni neskorších pľedpisov na webovom sídle objedntxateľa, nie však skôr
ako 01.01.2021.

3. Zm|uvné strany potvľdzujú svojimi podpismi, že si dôkladne pľečítali a rozumejú ustanoveniam
tohto dodatku a Že súhlasia so všetĘými ustanoveniami a ich právnymi následkami.

4. Dodatok sa lyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktoýchkaźdâZmluvnâ strana obdľží po jednom
vyhotovení.

Ż

YC'ť,''ĺ,l'

Zazhotoviteľa:
VNovom Tekove, l tl' łt - ?pro

Za objednâvateľa:
V Hornej Seči, ł6t ĺ?.

l.t

Edita Moravská
starostka obce
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riaditel' spoločnosti
nazćtk|adę plnej moci
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