
Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. JOa 0023

Dodatok č.4
k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 1000023

Článok l.
Zmluvné strany

1. Objednávatel':
Obchodné meno/názov: Obec Tekovské Nemce
So sídlom: 966 54 Tekovské Nemce, Tekovská 405
Zastúpený: Ing. Erika Valkovičová, starostka
Telefón: 0905 328675,045/68925 22,2742,25 08
IČO: 00321044
DIČ: 2021111488
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK08 0200 0000 0000 02524422
Osoby oprávnené podpísať zmluvu ajej dodatky: Ing. Erika Valkovičová, starostka
Za veci technického a zmluvného charakteru sú oprávnení konať:

Ing. Erika Valkovičová, starostka
starostatn@stonline.sk
tnemce@stonline.sk

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno/názov:
So sídlom:
Zastúpený:

Tekovská ekologická s.r.o.
935 33 Nový Tekov Č. 133
Ing. Slavomír Faško - konateľ
Ing. Štefan Králik - konatel'
Alexander Herda - riaditeľ na základe plnej moci

Telefón: 036/6387 230
Fax: 036/6387219
e-mail: ~mariuspedersen.sk
IČO: 34131451
IČ DPH: SK2020403044
~ankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Císlo účtu: SK04 7500 0000 0000 2581 9143
Osoby oprávnené podpísať zmluvu a jej dodatky:

Alexander Herda, riaditeľ na základe plnej moci
Za veci technického a zmluvného charakteru sú oprávnený konať:

Ing. Ladislav Paška - vedúci skládky, dispečer
paska.l@mariuspedersen.sk, 0902 947 833
Beáta Bukovenová - obchodný zástupca
bukovenova.b@mariuspedersen.sk , 0907 730 700

Kontakt

Kontakt:
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Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.lOO 0023

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa ruší doterajšia Príloha č.l a Príloha č.2 a nahrádza
sa nasledovne:

l C . / h d

PRÍLOHA Č.I
d deny za znes ouneme z o noteníe o tpa ov:

Katalóg. Názov odpadu Kat. MJ Cena Kód nakladania/ Poznámka
Č. odpadu odpo €/MJ

200105 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných Dl,KBÚ
látok alebo kontaminované nebezpečnými N t 82,00
látkami vrátane prázdnych tlakových
nádob

200110 Šatstvo O t 40,22 Dl
200111 Textílie O t 40,22 Dl

V, cena bude stanovená
200113 Rozpúšťadlá N kg --- dodatočne na základe charakteru

odpadu
V, cena bude stanovená

200114 Kyseliny N kg --- dodatočne na základe charakteru
odpadu

V, cena bude stanovená
200115 Zásady N kg --- dodatočne na základe charakteru

odpadu
V, cena bude stanovená

200117 Fotochemické látky N kg --- dodatočne na základe charakteru
odpadu

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

odpadu
200119 Pesticídy N t 82,00 Dl, KBU, tuhé

200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť N t 10,25 V

200123
Vyradené zariadenia obsahujúce

N t 10,25 V
chlórfluórované uhľovodíky (chladničky)

200125 Jedlé oleje a tuky O t bezplatne V
200126 Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 N t 73,80 V

200127
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

N t 82,00 Dl,KBÚ, tuhé
obsahujúce NL

200127
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

N t 450,00 V, KBÚ, tekuté
obsahujúce NL

200128
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

O t 40,22 Dl, tuhé
iné ako uvedené v 200127

20 0129 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N t 82,00 Dl,KBÚ, tuhé

200130 Detergenty iné ako uvedené v 200129 O t 40,22 Dl, tuhé
Batérie a akumulátory uvedené

200133
v 16060 1,160602 alebo 160603

N t 10,25 V
a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
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Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.l OO0023

Vyradené elektrické a elektronické V
200135 zariadenia iné ako uvedené v 20 O l 21 a 20 N t 10,25

0123 obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elek-tronické V

200136 zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 O t 10,25
0123a200135

200137 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N t 82,00 Dl,KBÚ
20 0141 Odpady z vymetania komínov O t 40,22 Dl
200201 Biologicko rozložitel'ný odpad O t 66,63 V
200202 Zemina akamenivo O t 30,00 Dl
200203 Iné biologické nerozložiteľné odpady O t 40,22 Dl

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 1,09
Dl, vývoz lks 1101,120 l,

nádoby, cena je vrátane dopravy

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 2,16
Dl, vývoz lks 2401 nádoby,

cena je vrátane dopravy

200301 Zmesový komunálny odpad O ks 5,46 Dl, vývoz lks 11001 nádoby,
cena je vrátane dopravy

200302 Odpad z trhovísk O t 40,22 Dl
200303 Odpady z čistenia ulíc O t 40,22 Dl
200307 Objemný odpad O t 30,00 Dl
200308 Drobný stavebný odpad O t 30,00 Dl

Uvedene ceny sú bez zákonneho poplatku. Zákonný poplatok za uloženie odpadov bude fakturovaný 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 predpisov a nariadenia vlády SR Č. 330/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov. V prípade medziročnej zmeny výšky poplatkov podl'a platnej zákonnej úpravy, alebo v prípade úpravy
legislatívy a tým aj zmene výšky týchto poplatkov, bude jednotková cena fakturovaná objednávatel'ovi automaticky upravená
(zvýšená alebo znížená) zhotovitel'om, podľa piamej právnej úpravy.

PRÍLOHA Č. 2
2 C deny za opravne s uz ly:

Vývoz kontajnerov ramenovým nakladačom cena v EUR

1. 1 km jazdy RN 1,54

2. l práca ramena 5,75

3. Nájom kontajnera 5, 7 m3 za l deň (7t -nosnosť) 2,15

Vývoz kontajnerov hákovým nakladačom cena v EUR

1. l km jazdy HKN 1,73

2. 1 km jazdy HKN - súprava 2,26

3. l prácaháku 5,07

4. Nájom kontajnera 20,30 m3 za 1 deň (10,5 t - nosnosť) 6,25

Vývoz cisternou cena v EUR

1. l kmjazdy 12m3 1,89

2. Manipulácia za každých načatých 30min. 8,51
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Vývoz dodávkou, valníkom a kuka vozidlom cena v EUR

1. lkmjazdy dodávkou 1,13

2. l km jazdy valníkom 2,26

Stojné vozidiel cena v EUR
1. Stojné za 15 min. zapríčinené objednávateľom 5,23

Ku všetkým uvedeným cenám bude pripočítaná platná DPH.

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré neboli týmto dodatkom k Zmluve dotknuté zostávajú
nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku v zmysle § 47 a ods. l zákona č. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr
ako 01.01.2020.

3. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si dôkladne prečítali a rozumejú ustanoveniam
tohto dodatku a že súhlasia so všetkými ustanoveniami a ich právnymi následkami.

4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Za zhotoviteľa: ,
V Novom Tekove f

Za objednávateľa:
V Tekovských Nemciach,

W0: .
..... ORD.
Alexandc- Herda
riaditeľ spoločnosti
na základe plnej moci

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
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