
Dodatok č. t
k zmluve č. 057/2017/WR

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi:

Zmluvné strany, týmto uzatvárajú dodatok Č. t k zmluve o odpadoch č. 057/2017I\VR,
uzatvorenej dňa ll. 9. 20] 7, ktorým sa menia údaje v hlavičke zmluvy nasledovne:

11
ZHOTOVITEĽ POVODCA ODPADU (ďale] len "pôvodca')
Názov: Waste Recycling, a. s. Názov: Obec Tekovské Nemce
Sídlo: Továrenská 49 Sidlo: Tekovska 405

95336 Zlaté Moravce 96654 Tekovské Nemce
Výpis z OR: OS Nitra, odd. Sa, vl. Č. 10061fN Výpis z OR: Zriaďovacia listina
Zastúpený: Stanislav Ondrejka, predseda predst. Statutámy zástupca: Ing. Erika Valkovičová

Ing. Angelika Hudecová, podpredseda pr. Tech.zástupca:
ICO: 36016268 reo. oo 321 044
O/Č: 2020063881 mč: 2021111488
ré DPH: SK202Q063881 rč DPH:
Banka: Tatra Banka Nitra Banka: VÚB Žiar nad Hronom
Čiúčtu: 262929052611100 Č.účtu: 2524422/0200
[BAN SK07 11000000 0026 2929 0526 !BAN' SK~S 0200 0000 0000 0252 4422
IBAN SK95 0900 0000 005 I 76932525
Tel.: 037!642 6225. 0907 501433 . Tel.: 045/689 2522, 0905 328675
Fax: 037/642 6226 Fax:
E-mail: waste@wasterecycling.sk E-mail: starosta'« tekovske-nerncc.sk

podatelnačjltekovske-nemce.sk

2/
Súčasne sa vyhotovuje príloha Č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o odpadoch č. 057/2017/WR,
na základe ktorej dochádza k úprave cien za jednotlivé odpady a úprave cien za
prepravu.

3/
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke odberateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č, l k zmluve č, 057/20171\VR bol uzavretý
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho
obsahom bez výhrad súhlasia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č, 057/2017/WR, ktoré týmto Dodatkom Č. l nie sú dotknuté,
zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe a s nezmeneným obsahom.

Tento dodatok Č. l je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po
dvoch jednom vyhotovení.



Zlaté Moravce 9.3.2021

za zhotoviteľa:

Stanislav O ndr e J k a
predseda predstavenstva

Ing. Aoaelika H u d eco v a
podpredHda predstavenstva

----- -------------------

za pôvodcu ~".ou:

r--- __
Ing. Erika Valkovirovi -- _
starosta obce

---------------- .------------



Príloha Č. 1k dodatku č. 1k zmluve č. 057/20171\VR

C 'k l d k 20 v ' rl, ď. bd bi b d. , kennt p. atny o ro II 2/. prtpa e zmien v a/som o O l U e upraveny a tua izovanim.
K. Č. odpo Názov odpadu Kate- Cena za zneškodnenie

g:ória v €/kJ;t
070213 Odpadový plast (všetky druhy) O 0,15 €/kg
I3 02 05 oechlórované minerálne motorové, prevodové a N *0,10 €Ilcg

rnazacíe oleie
15 0102 obaly z plastov O 0,l5 €kg
15 Ol 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo N 0,40 €/kg

kontaminované nebezpečnými látkami
150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových N 0,40 €lkg

filtrov inak nešpecifikovanýcb, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami

16 0107 olejové filtre N 0,40 €/kg
160602 niklovo-kadmiové batérie N 0,00 €/kg
20 Ol 13 rozpúšťadlá N 3,00 €/kg
20 Ol 14 kyseliny N 3,00 €Ik!!
2001 15 zásady N 3,00 f/kg
20 Ol 17 fotochemické látky N 0,50 €/kg
20 Ol 19 pesticídy N 3,00 €/kg
20 Ol 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 0,10 €/kg
20 Ol 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované N 0,10 fikg

uhľovodíky (chladničky, klimatizačné zariadenia)
20 Ol 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce N 0,45 €/kg

nebezpečné látky
20 0133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 Ol, 16 06 02 N 0,00 €lkg

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie

200135 vyradené elektrické a elektomické zariadenia iné ako N 0,10 €/kg
uvedené v 20 Ol 21 a 20 0123, obsahujúce
nebezpečné časti (televízory, monitory)

20 Ol 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako O 0,10 f/kg
uvedené v 20 01 21,20 Ol 23, a 20 Ol 35 (počítače,
rádiá, práčky, sporáky, mikrovlnky, žehličky,
rýchlovarné kanvice, variče a ostatný drobný el.
odpad)

20 0139 plasty O 0,15 €/kg
v' ..• pn silne znečistenom oleji, Varn bude fakturovana cena 0,20 €/kg,

Technické a ofJ!:anizačné podmienky odberu
• Uvedená cena za zneškodnenie je cena bez nákladov na prepravu.
• Cena za prepravuvozidlom Dukáto je 0,80 €Ikg, vozidlom MAN je 1,55 €/kg.
• Odpady budú odoberané na základe požiadavky pôvodcu najneskôr do 5 dni po obdržaní požiadavky.
• Pri odbere nebezpečných odpadov bude za spracovanie legislatívnych podkladov fakturovaná suma 5,00

€.

Zlaté Moravce 9,3,2021

Za zhotoviteľa: Za pôvodcu odpadu:

Stanislav On d r ej k a
predseda predstavenstva

Ing. Erika Valkovičová
starosta obce

Ing. Angelika H u d eco v á
podpredseda predstavenstva


