
WASTE TRANSPORT
Marius Pedersen -.-

Príloha Č. 1 k zmluve Č. 11011244 o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu:
Obec Tekovské Nemce

Článok l.
Cenové podmienky

1.1. Ceny za zneškodnenie/zhodnotenie odpadov

Tabul'ka Č. 1
Katalóg. Č. Názov odpadu Kat. MJ Cena Kód nakladania/ Poznámka

odpadu odpo €/MJ
200105 Obaly obsahujúce zvyšky D1,KBÚ

nebezpečných látok alebo N t 83,64

kontaminované nebezpečnými látkami

vrátane prázdnych tlakových nádob

200110 Šatstvo O t 41,02 Dl

200111 Textílie O t 41,02 Dl

200113 Rozpúšťadlá N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

---
na základe charakteru odpadu

200114 Kyseliny N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

---
na základe charakteru odpadu

200115 Zásady N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

---
na základe charakteru odpadu

200117 Fotochemické látky N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

---
na základe charakteru odpadu

V, tekuté, cena bude stanovená
200119 Pesticídy N kg --- dodatočne na základe charakteru

odpadu

200119 Pesticídy N t 83,64 Dl, KBÚ, tuhé

200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť N t - 20,00 V

Vyradené zariadenia obsahujúce

200123 chlórfluórované uhl'ovodíky N t 20,00 V
(chladničky)

200125 Jedlé oleje a tuky O t bezplatne V, MŠ

200126 Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 N t 75,28 V

200127
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

N t 83,64 D1,KBÚ, tuhé
a živice obsahujúce NL

200127
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

N t 459,00 V, KBÚ, tekuté
a živice obsahujúce NL

200128
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

O t 41,02 Dl, tuhé
a živice iné ako uvedené v 200127
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200128

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá
O t 440,00 V, tekuté, KBU

a živice iné ako uvedené v 200127

200129
Detergenty obsahujúce nebezpečné

N t 83,64 D1,KBÚ, tuhé
látky

200130 Detergenty iné ako uvedené v 200129 O t 41,02 Dl, tuhé

Batérie a akumulátory uvedené

200133
v 160601,160602 alebo 160603

N t 20,00 V
a netriedené batérie a akumulátory

obsahujúce tieto batérie

Vyradené elektrické a elektronické V
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21

200135 N t 20,00
a 2001 23 obsahujúce nebezpečné

časti

Vyradené elektrické a elektronické V
200136 zariadenia iné ako uvedené v 20 0121 O t 20,00

a 20 01 23 a 20 01 35

200137 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N t 83,64 Dl, KBÚ

200141 Odpady z vymetania komínov O t 41,02 Dl

200201 Biologicko rozložitel'ný odpad O t 66,63 V

200202 Zemina akamenivo O t 30,60 Dl

200203 Iné biologické nerozložitel'né odpady O t 41,02 Dl

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 1,11
Dl, vývoz 1ks 110 1,120 l, nádoby,

cena je vrátane dopravy

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 2,20
Dl, vývoz 1ks 2401 nádoby, cena je

vrátane dopravy

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 5,57
Dl, vývoz lks 11001 nádoby, cena

je vrátane dopravy
200302 Odpad z trhovísk O t 41,02 Dl

200303 Odpady z čistenia ulíc O t 41,02 Dl

200307 Objemný odpad O t 30,60 Dl

200308 Drobný stavebný odpad O t 30,60 Dl

Uvedené ceny sú bez zákonného poplatku.
Zákonný poplatok za uloženie odpadov sa bude účtovať v zmysle zákona 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 predpisova nariadenia vlády SR Č. 330/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdel'ovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov. V prípade medziročnej zmeny výšky poplatkov podľa platnej právnej úpravy,
alebo v prípade úpravy legislatívy a tým aj zmene výšky týchto poplatkov, bude jednotková cena fakturovaná
objednávatel'ovi automaticky upravená (zvýšená alebo znížená) prevádzkovatel'om skládky podl'a platnej právnej
úpravy. I
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1.2. Ceny za dopravné služby a prenájom kontajnerov

Tabuľka č 2

Vývoz kontajnerov ramenovým nakladačom cena v EUR

1. 1 km jazdy RN 1,57

2. 1 práca ramena 5,87

3. Nájom kontajnera 5, 7 m3 za 1 deň (7t -nosnosť) 2,19

4. Nájom kontajnera 5, 7 m3 za 1 mesiac (7t -nosnosť) 25,09

Vývoz kontajnerov hákovým nakladačom cena v EUR

1. 1 km jazdy HKN 1,76

2. 1 km jazdy HKN - súprava 2,31

3. 1 práca háku 5,17

4. Nájom kontajnera 20, 30 m3 za 1 deň (10,5 t - nosnosť) 6,38

5. Nájom kontajnera 20, 30 m3 za 1 mesiac 97,24
(10,5 t - nosnosť)

Vývoz cisternou cena v EUR

l. 1 km jazdy 12m3 1,93

2. Manipulácia za každých načatých 30min. 8,68

Vývoz dodávkou, valníkom a kuka vozidlom cena v EUR

l. 1km jazdy dodávkou 1,15

2. 1 km jazdy valníkom 2,31

3. 15 min. manipulácia dodávkou, valníkom 5,87

4. 1 km jazdy kuka vozidlom 6,27

Stojné vozidiel cena v EUR
1. Stojné za 15 min. zapríčinené objednávateľom 5,33

- IDoprava bude účtovaná podľa skutočne najazdených km.

1.2.1. Objednávateľ je povinný sa starať o to, aby na nádobách odovzdaných do užívania nevznikla škoda a
je povinný pri ukončení užívania vrátiť Zhotovitel'ovi nádoby v nepoškodenom a prevádzkyschopnom stave s
opotrebením, vzniknutým bežným použitím, pokia l' sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.2.2 Škody na nádobách, spôsobené Objednávatel'om, opraví tento na vlastné náklady, prípadne nechá
opraviť Zhotoviteľa za úplatu. V prípade neopraviteľnej škody spôsobenej Objednávateľom je tento povinný
Zhotovitel'ovi uhradiť peňažne vzniknutú škodu, a to vo výške zodpovedajúcej plnej trhovej hodnoty nádoby.

1.2.3. Nádoby smie Objednávateľ používať výhradne na zhromažďovanie odpadov na základe zmluvných
vzťahov. Objednávateľ nesmie prenechať nádoby k užívaniu inej osobe bez písomného súhlasu Zhotovitel'a.
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•

1.2.4. Dopravu nádob k Objednávateľovi a späť ku Zhotovitel'ovi (pri ukončení alebo prerušení užívania) hradí
Objednávateľ (pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak).

1.3. Ku všetkým cenám uvedeným v tejto prílohe bude pripočítaná platná DPH.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

2.1. Ostatné podmienky poskytovania dohodnutej služby sú stanovené Zmluvou.

2.2. Ak nie je stanovené inak, aktuálne platná príloha nahrádza v plnom rozsahu prílohu časovo predchádzajúcu.

2.3. Táto príloha nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako 01.03.2021.

Za Zhotoviteľa:
V Mochovciach,

Za Objednávateľa:
V Tekovských Nemciach, ~r:ľtJ/. .w.1'1, 1 -02- 2021

- - - ~ A
96~

....................... ~
Ing. Erika Valkovičová ------
starostka obce
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