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DODATOK Č. 6 
k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.Z0802AVK023 

 zo dňa 29.9.2008 
 

uzavretá medzi 
 

OBJEDNÁVATEĽOM: 

názov: obec Veľká Ida 
adresa: Obecný úrad Veľká Ida,  Veľká Ida 42, 044 55 Veľká Ida 
doručovacia adresa: Obecný úrad Veľká Ida,  Veľká Ida 42, 044 55 Veľká Ida 
IČO: 00 324 868 
konajúci: Július Beluscsák- starosta 

 

a 

 

DODÁVATEĽOM: 

obchodné meno: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o 
adresa sídla: Osvetová 24, 821 05 Bratislava  
doručovacia adresa: Jarmočná 2, 040 01 Košice  
IČO: 36 357 065  
IČ DPH: SK2022183515 
zápis v OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40469/B 

konajúci: 
Ing. Patrik Reisel - konateľ 
Mgr. Ľuboš Kaman- konateľ 

 
 
Článok III zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce odseky: 
 
4. Cenové podmienky: 

4.1   Mesačný paušálny poplatok za činnosti nakladania s komunálnym odpadom a s drobným   
        stavebným odpadom  1.704,00 eur (slovom jedentisícsedemstoštyrieur)  bez  
        DPH/mesiac. 

   4.1.1.Cena zahŕňa: 

 výsyp nádob 110 a1100 litrových na komunálny odpad podľa bodu 4.5 .a zneškodnenie 
odpadu 

 
4.2   Činnosti vykonávané na základe osobitnej žiadosti nad rámec služieb zahrnutých v paušálnej   
        platbe podľa odseku 4.1.: 

4.2.1 nájom veľkoobjemového kontajnera     
4.2.2 transport        
4.2.3 manipulácia s veľkoobjemovým kontajnerom    
4.2.4 likvidácia odpadu, katalógové číslo 200301    
4.2.5 výsyp vriec, katalógové číslo odpadu 200301 
4.2.6 prenájom nádob na separovaný zber, nad rámec limitov 

  
4.3   Cenové dojednania:  

  Za poskytnutie služieb uvedených v tomto odseku zaplatí objednávateľ dodávateľovi odplatu     
  vo výške  určenej v cenníku dodávateľa, ktorý je platný v okamihu doručenia žiadosti    
  o poskytnutie príslušnej služby objednávateľovi. Na žiadosť objednávateľa mu dodávateľ   
  doručí platný cenník , prípadne požadované údaje z neho. Dodávateľ odporúča 
  objednávateľovi,  aby si vyžiadal platný cenník pred odoslaním žiadosti o poskytnutie   
  príslušnej služby. 
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4.4    Mesačný paušálny poplatok za zabezpečenie separovaného zberu, elektrošrotu, pneumatík     
   a autobatérií, prípadne iných druhov odpadov, ktoré nie sú vymenované v tomto dodatku je    
   0,12 eur bez DPH/mesiac a obyvateľa. Údaje o počte obyvateľov (k 1.1.2005) poskytne  
   obec podľa matričných záznamov na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
   k obdobiu vzniku fakturačnej povinnosti. 

 
   4.4.1.Cena zahŕňa: 

  

 Manipulácia s nádobami (vrecami) na vyseparované suroviny z komunálneho odpadu 
podľa plánu vývozov vyseparovaných surovín na rok 2015, 

 Dotriedenie a preprava na konečné zhodnotenie, 

 Potvrdenie pre Recyklačný fond o zhodnotení vyseparovaných surovín 

 Prenájom nádob na separovaný zber, stanovený v pomere: 
počet obyvateľov/150 ( 1 stanovište = 3 ks nádob, plast, tetrapack, sklo ),matematické 
zaokrúhľovanie 

 
4.5    Cena podľa bodu 4.1. je platná pre: 

 110 litrová nádoba                540 ks 

 1100 litrová nádoba                                                                            13 ks 

 Ročný počet vývozov      26 krát 
 
          V prípade zmeny v počte nádob v rámci odchýlky 5% alebo pri zmene počtu vývozov za rok      
         bude paušálny poplatok podľa odseku 4.1. upravený podľa platného cenníka dodávateľa. 
 
4.6    Ostatné cenové dojednania: 

    
4.6.1 Dodávateľ je začiatkom kalendárneho roka oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú   

odplatu za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve  o 7 %, alebo 
4.6.2 Zvýšenie sa vykoná najviac v rozsahu ročnej miery inflácie vyjadrenej medziročným  

rastom spotrebiteľských cien zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 
Zvýšenie podľa bodu 4.6.2 sa nevykoná, ak hodnota ročnej miery inflácie je menej 
ako 7 %, v tom prípade sa postupuje podľa bodu 4.6.1 

4.6.3 Dodávateľ oznámi rozsah zvýšenia objednávateľovi bez zbytočného odkladu po  
uverejnení potrebných údajov Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zvýšenie je 
vždy účinné počnúc 1. januárom kalendárneho roka a to aj v prípade, ak ho dodávateľ 
oznámi objednávateľovi neskôr, objednávateľ v takom prípade vyrovná vzniknutý 
nedoplatok pri najbližšej fakturácií.   

 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňa 1.1.2015 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
Platnosť dodatku je do 31.12.2015 
Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 
 
Objednávateľ      Dodávateľ 

Obec Veľká Ida    AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o 
  

 

...............................................                             .............................................................................       
MVDr. Július Beluscsák                                      Ing. Patrik Reisel - konateľ 
starosta                                                               Mgr. Ľuboš Kaman - konateľ 
 
 
 
 

..............................................                             ................................................................ 
Miesto a dátum podpisu                                     Miesto a dátum podpisu 
   

 


