Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služby č. 05 21 04
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Článok 1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Osrblie
Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie
Zastúpený : Bc. Peter Siman – starosta obce
IČO: 00 313 661
DIČ : 2021169942
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 2005765001/5600
IBAN: SK55 5600 0000 0020 0576 5001
Kontakt: 048/617 91 29, 0905 421 993
/ďalej len ako „objednávateľ“/
a

Poskytovateľ:

Brantner Gemer s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211
IČ DPH: SK2020074551
v zastúpení: Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Šalamon - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625170826/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S
/ďalej len ako „poskytovateľ“/

Článok 2.
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.10.2021 Zmluvu o poskytnutí služby č.05 21 04, predmetom ktorej
je o.i. komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom,
najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov,
drobných stavebných odpadov a ostatných odpadov /ďalej len „nakladanie s odpadmi“/, ktoré
vznikli na území objednávateľa a za nakladanie, s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami a iné (ďalej len „Zmluva“).
2. Z dôvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán, ktorá vznikla na
základe uzatvorenej Rámcovej dohody, je potrebné upraviť resp. zmeniť niektoré ustanovenia a
prílohy Dohody a preto sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok.
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Článok 3.
1. V Zmluve sa príloha č. 1 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom
tvorí prílohu k tomuto dodatku.
Článok 4.
1. V ostatných častiach k zmene Dohody nedochádza.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody a je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Dohody.
3. Tento dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne a vážne, žiadna zo strán ani ich zástupcov
nekonala v tiesni, v omyle či za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.07.2022 za predpokladu, že bol najneskôr dňa 30.06.2022 zverejnený. V prípade ak bol tento
dodatok zverejnený po 30.06.2022, potom tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Príloha č. 1

V Rimavskej Sobote, dňa 30.6.2022

V Osrblí, dňa 30.6.2022

Poskytovateľ

Objednávateľ

__________________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti

_____________________________
Obec Osrblie
Bc. Peter Siman – starosta obce

__________________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Ladislav Šalamon, konateľ spoločnosti
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Príloha č.1 k Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 05 21 04 Osrblie
Zmesový komunálny odpad (ZKO) - ceny /20 03 01/
Cena za zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu ZKO
za tonu na skládke
Počet nádob na komunálny
odpad
a cyklus zberu

EUR bez DPH
102,00 EUR

Zmluvný cyklus
vývozu za rok

Zmluvný počet
nádob v ks spolu

Nádoby v
majetku
obce

Prenajaté
nádoby

110 l, 120 l nádoba

26

0

0

0

240 l nádoba

26

213

0

213

1 100 l nádoba

26

2

2

0

na objednávku

0

0

0

VOK (7 m³)

EUR bez DPH

Počet prenajatých
nádob

Prenájom 1 ks 240 l nádoby za 1 mesiac

0,50

240

Prenájom 1 ks 1 100 l nádoby za 1 mesiac
Prenájom 1 ks 1 100 l nádoby so zabezpečením proti
medveďom za 1 mesiac
Prenájom 1 ks VOK - krytý za 1 mesiac

10,00

0

15,00

0

50,00

0

Prenájom zberných nádob na ZKO a OO, DSO
Prenájom 1 ks 110 l , 120 l nádoby za 1 mesiac

Prenájom 1 ks VOK za 1 deň
Prenájom 1 ks VKK za 1 deň
Objemný a drobný stavebný odpad - VOK /20 03 07, 20 03 03, 20 03 08/

EUR bez DPH

Pristavenie 1 ks - VOKu na objednávku

80,00 EUR

Zber a vývoz 1 ks - VOKu

145,00 EUR

Cena za zber a vývoz 1 ks - VOKu za podmienky odvozu 2 ks VOK naraz

115,00 EUR

Preloženie VOKu na iné miesto v obci popri objednanom vývoze VOKu

30,00 EUR

Vrátenie VOKu na objednávku

145,00 EUR

Pristavenie MOKu na objednávku v majetku Brantner Gemer

podľa cenovej ponuky

Vývoz 1 ks - MOK z obce v majetku Brantner Gemer na skládku

podľa cenovej ponuky

Pristavenie 1 ks VKK 15 - 35 m³ na objednávku v majetku Brantner Gemer

110,00 EUR

Vývoz 1 ks - VKK 15 - 35 m ³ z obce v majetku Brantner Gemer na skládku
Zneškodnenie DSO, OO odpadu z MOK, VOK,VKK na skládke za tonu / 20
03 08, 20 03 07
Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc / 20 03 03 / z MOK, VOK, VKK na
skládku za tonu
Cena za preťaženie 1 ks VOK DSO, OO / 20 03 08 , 20 03 07 / nad 7 ton /
cena za 1 tonu
Cena za preťaženie 1 ks VKK 15-35 m³ DSO, OO / 20 03 08 , 20 03 07 nad
10 ton / cena za 1 tonu

150,00 EUR
45,00 EUR
45,00 EUR
60,00 EUR
60,00 EUR
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Ostatné
úhrada reklamácie poškodených nádob v prípade včasného nahlásenia (do
24 hod) od zberu
z dôvodu viny objednávateľa
úhrada za stratu času (prestoj) v prípade straty času z dôvodu nezjazdnej,
zablokovanej vozovky alebo zapadnutia a pod. z viny objednávateľa

sadzba
min.50%nákupnej ceny
nádoby + DPH
1,20 EUR / min.

úhrada za stratu času (prestoj) v prípade prekročenia objemu VOK a nutnosti
odobrať odpad na potrebný objem

1 EUR / min.

váženie vozidiel - úhrada za stratu času v EUR/min; minimálne 15 minút.

1 EUR / min.
manipulácia 15 EUR / t

cena za nekompletný elektroodpad (fakturuje sa ako kat.č. 20 03 07 objemný odpad)

odvoz na skládku 15
EUR / t
zneškodnenie 50 EUR / t

cena za zber a vývoz nebezpečného odpadu
cena za zhodnotenie/zneškodnenie 1kg nebezpečného odpadu
cena za zhodnotenie 1t biologicky rozložiteľného odpadu - kat.č.odpadu 20
02 01
podklady ku evidencii údajov o odpadoch pre objednávateľa / mesačne

1 EUR / km
0,50 EUR
25 EUR
3,50 EUR

zber a odvoz elektroodpadu (evidencia - vyplnenie a zaslanie tlačiva "SLNO")

33 EUR

Ceny za mimoriadny zber a vývoz separovaných odpadov

sadzba

Zber a vývoz 1ks vreca

1,50 EUR

Zber a vývoz 1ks 110/120 l nádoby

1,50 EUR

Zber a vývoz 1ks 240 l nádoby

1,90 EUR

Zber a vývoz 1ks 1100 nádoby

9,00 EUR

Ceny nádob na predaj

sadzba

1 ks čierne vrece na komunálny odpad

0,25 EUR

1 ks žlté vrece na plasty nad rámec OZV

0,25 EUR

110/120 l nádoba na ZKO

podľa cenovej ponuky

240 l nádoba na ZKO

podľa cenovej ponuky

1100 l nádoba na ZKO - plastová

podľa cenovej ponuky

1100 l nádoba na ZKO - pozinkovaná

podľa cenovej ponuky

3

podľa cenovej ponuky

VOK 7m3

podľa cenovej ponuky

MOK 2m

Za zneškodnenie jednotlivých odpadov, ktoré sa ukladajú na skládke odpadov sa platí Zákonný
poplatok, ktorý určuje Zákon o poplatkoch č. 329/2018 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z.
(tento poplatok nepodlieha DPH)
Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách.
Ku všetkým cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov.
Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č.05 21 04 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2022.
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V Rimavskej Sobote, dňa 30.6.2022

Objednávateľ

..................................................
Bc. Peter Siman
starosta obce

Poskytovateľ

..........................................................................
Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Šalamon - konateľ spoločnosti
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