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DO D A T O K č.2 k Zmluve o odvoze a likvidácii KO a drobného 
stavebného odpadu 

I. Zmluvné strany : a!Vývozca odpadov: TSm Zlaté Moravce 
Bernolákova 59,95301 Zl. Moravce 

v zastúpení: Branislavom Vargom. , povereným 
riaditeľom 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

blPôvodca odpadov: 
adresa: 
v zastúpení 
IČO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

Prima Banka Slovensko 
223010200115600 
00587168 
SK2020411877 
ŽO - 2001/16960/00003 reg. Č. 353/2001 

prevádzka: Tekovské Nemce l 
Rajčianska 16,821 07 Bratislava 
Kormúthová Helena 
41157451 
SKI025502214 

Zmluvné strany SQ dohodli na zmene v bode : 

IV. Fakturácia: 
bi Skúúlkovanie odpadu 
nádoba 1100 lit. 152 vývozov.r 0,13 / = 6,8/ 

29,25€/t 

Dodatok nadobúda účinnosť od 1.1. 2013 a tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 
Jeden potvrdený ex.emplár vráťte do 14 dní na uvedenú adresu. 

V Zlatých Moravciach, dňa .................. . 

za pôvodcu: 

V ZlatýchMoravciach.dňa ............... . 

za vývozcu: VCA. 
Branislav Varga \.~ 

poverený riaditel' TSm~ 

-li;!chnické sluiby mesta 
Jlc~ lIoláku '· '-' č. 59 

')5J Ol Zl~!é M,-,r~ ... cc 
ICO: S~"16H 01'11 : S" 2020":! 877 



--
ZMLUVA - f/,wl:!J c . .•....... . 

o odvoze a Ilkvidäcli KO a drobného stavebného odpadu 

l. Zmluvné strany : aJ vývozca odpadov: TSm Zlaté Moravce 
v zastúpení : Branislavom Vargom., povereným riaditeľom 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 
tíslo ÚČ1U: 223010600215600 
ltO: 587168 
D1t: 2020411877 
It DPH: SK 2020411877 
Registrácia ŽO-2001l16960/OOOO3 reg. t. 353/2001 

bi Pôvodca odpadov: Obec l O o' U: I 

v zaslúpení: Hb"). . oá;" (J"fÍ;U;ŕ/ 
adresa: UIo'cE Ul..-
l t O: OOJ(lJ(,; 1 
D1t: LO/../OJ 19 I.J) 
It pre DPH: -
Registrácia -

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného z.ákonru'ka zmluvu O odvoze 
a likvidácii komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za nasledovnýc h 
podmienok: 

II. Predmet vnluvy aj 

bi 
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 
Likvidácia odpadu na skládke 

III. Doba plnenw podľa potreby 

IV. FakturáciLl : Vývozca bude faktúrovať v zmysle zákona NR SR 18/96 Z.Z. o cenách 
v znení neskorších predpisov l x mesačne. 

V. Cena ZIJ odvoz a likvidáciu z veľkoobjemového kontajnera 

Zákhulpre DPH Celkom 
DPH 20% 

aJ odvoz odpadu za l km 1,29 € 0,26 { 1,55 { 
za 15 min. manipulácie 2,92 { 0,58f 3,50 { 
nájom l deň 1,46 € 0,29€ 1,75 € 

bllikvidáciLl odpadu €It 26,25 € 5,25 € 31,50 € 

c/popliztok za uloženie odpadu v vnysJe zákona 17/2004 Zz. 
plamý od l . 2. 2004 

l . Zemina 
2. Ostatný odpad !stavebný, drevený! 
3. Komunálny odpad !netriedený! 
vytriedená jedna zložka 

vytriedené dve zložky 
vytriedené tri zložky 

0,3319€ II 
6,6387€ II 
9,9581 € II 
8,9623 {It 
7,9665 {It 
6,9707 {It 



2 -

vytriedené štyri zložky 
vytriedených zloziek 

5,9749€/t 
4,9790 €/t 

Vývozca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zvýšenia vstupných nákladov. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. 
pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pôvodcovi účtovať penále 0 ,05 % 
za každý deň omeškania. 

VI. Platnosť vnluvy : 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od l. 1. 2013. 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a musí 
mať písomnú fonnu . 

VII. Zmluvné podmienky: 

)- Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie 
predmetu zmluvy. 

» Pôvodca sa zaväzuje, že umožní prístup zberovým vozidlám v deň 
vývozuJ v zime odhrnutý sneh a pod.! 

VIII. Záverečné ustanovenia : 

l . ZmJuvaje vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, každý má povahu 
originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

2. Zmeny zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami 
podpísanými zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverej
nenia podľa § 47a, ods. l Občianskeho zákonníka v nadväz-
nosti na § 5a, ods. l a 5 zákona Č. 211/2000 Z.z. O slobodnom 

prístupe k infonnáciám. 
4.Potvrdenú zmluvu !alebo nepotvrdenú zmluvu! v prípade zrušenia 

prevádzky! vráťte do 14 dní na uvedené adresu. 

Zlaté Moravce, dňa: .............................. . 

• t7 j'b..-,' 
Povodca: ...... O ......................... . 

OI3I:C '_OVCE 
Obec ny urod 

951 92 LOVCE 
okres Zlaté Maravce 

vývozca:.~~.~ ___ -, 
Tcchni é služby mesta 

Uo.:ľl1ol:iko\"OI~. 59 
953 Ol ZlaLé M ora\"cc 

ICO: 587168 Dri l : 5 '-: 2020<·: 1877 

--- - - --- --, -- -- -- -


