Dodatok č. 3 k Zmluve s Obcou: Žabokreky nad Nitrou
Zmluvné strany
Dodávateľ:

EKO HUNKA, s. r. o.
sídlo: Stará cesta 512, 95633 Chynorany
Zastúpený: Dezider Hunka, konateľ
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne,
v odd. Sro, vo vložke č. 19178/R
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Topoľčany
Číslo účtu: : 2227592353/0200
IČO:
IČDPH:

Objednávateľ:

36 693 189
SK2022268699

Obec Žabokreky nad Nitrou
Zastúpený : Cyril Cabadaj
Číslo účtu:
DIČ:
IČO: 00311375

Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu s Obcou Žabokreky nad Nitrou menia, dopĺňajú a
spresňujú týmto dodatkom nasledovne:
Článok V. Zmluvy sa mení nasledovne:
V.
Cena
1. Cena za vykonanie zberu a odvoz komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie je
dohodnutá medzi účastníkmi tejto zmluvy nasledovne:
2. Ceny za odvoz a manipuláciu 1 ks 110 1itrovej nádoby a 1 ks 1.100 litrovej nádoby
sa zvyšuje o 10 centov .
Cena za vyprázdnenie 1 ks 110 litrovej nádoby
Cena za vyprázdnenie 1 ks 1100 litrovej nádoby

0,60 eur
3,10 eur

Cena dopravy za veľkoobjemový kontajner -auto
1,10 euro / kilometer
Cena dopravy za veľkoobjemový kontajner — auto+vlek
1,30 eur / kilometer
Cena za zneškodnenie - zmesový komunálny odpad
26,90 eur/tona
Cena za zneškodnenie - objemný odpad
30 eur/tona
Triedenie a separovanie odpadu (sklo, plast, drogéria, elektro, elektronický
odpad) Zdarma vrátane nádob na zber triedeného odpadu.

Ceny dodatočných prác na základe požiadavky / objednávky objednávateľa:
Práce z hydraulickou plošinou 16m
1 mth 25 eur
Zemné, výkopové a demolačné práce strojom JCB 1 mth 25 eur
Drtenie-štiepkovanie drevín
1 hodina 20eur
Dovoz a odvoz sypkých materiálov-piesok, zemina a pod 1 euro / kilometer
Prenájom veľkoobjemových kontajnerov do 2dní
zdarma
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
K cene za zneškodnenie odpadu bude pripočítaný poplatok za uloženie odpadu.
Podľa platných právnych noriem sa k cenám za zneškodnenie odpadu na skládke
odpadu pripočítava príslušná DPH a poplatok za uloženie odpadov na skládkach, ktorý je
stanovený v zmysle zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Poplatok za uloženie odpadov je
oslobodený od DPH.
Držiteľ odpadu – poplatník (obec) je v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. povinný
oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa Nariadenia vlády SR č.
330/2018 Z. z. každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom
uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.
Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku
odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v
prílohe č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe /úrovni
vytriedenia komunálnych odpadov/, prevádzkovateľ skládky použije na výpočet výšky
poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný
kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z.
3. Pri zmene cien za odvoz odpadu, alebo pri inej cenovej zmene bude predložený
dodatok k zmluve, ktorý bude tvoriť prílohu tejto zmluvy/ dodatku k zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za odvoz odpadu bude faktúrovaná
mesačne, vždy po skončení daného príslušného kalendárneho mesiaca.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác na základe požiadavky objednávateľa bude
fakturovaná do 15-ich dní po vykonaní týchto prác.
5. Cena za službu a práce je stanovená dohodou medzí účastníkmi tejto zmluvy v
zmysle platných predpisov tak ako je uvedená v tomto bode.
Splatnosť faktúry je 1 mesiac od doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr

účtovať úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov. V prípade omeškania
s úhradou faktúr o viac ako 2 mesiace, je dodávateľ oprávnení prerušiť poskytovanie služby
podľa tejto zmluvy a to až do uhradenia omeškanej faktúry / faktúr.
VI.
Záverečné ustanovenie
1. Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu určitú, od 01.03.2019 do 28.2.2024.
2. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len so súhlasom oboch
zmluvných strán formou písomných doplnkov.
Dodatok k zmluve je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží dodávateľ a 1
objednávateľ.
Dodatok k zmluve nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jej zverejnenia.

a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán

V Chynoranoch, dňa 18.2.2019
Dodávateľ

Objednávateľ:

_________________________
EKO HUNKA s.r.o.
Dezider Hunka – konateľ

__________________________
Obec Žabokreky nad Nitrou
Cyril Cabadaj - starosta

