Dodatok č. 6
k ZMLUVE č. 8/2001
o zbere a odvoze komunálneho odpadu
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Technické služby mesta Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
zastúpený:

Miroslav Vojsovič, riaditeľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

00186864
2021212545
SK20212121545
VÚB, expozitúra Svit
SK79 0200 0000 0000 2793 6562

Obec Štôla
Štôla 29, 059 37

Štôla

zastúpený:

Martin Hajko, starosta

IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

00691836
2021202425
Tatra banka, a. s.
SK60 1100 0000 0029 2286 3952

Na základe zmluvy č. 8/2001 zo dňa 01. januára 2002 o zbere, odvoze
a zneškodnenia komunálneho odpadu uzatvárajú tento dodatok č. 6, ktorý
upravuje znenie zmluvy nasledovne::

čl. I
Predmet plnenia
Predmetom plnenia je zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie
komunálneho odpadu /ďalej len KO/ z obce od rodinných domov, resp.
bytoviek, právnických a fyzických osôb – podnikateľov, odvezeného
motorovými vozidlami zhotoviteľa na skládku TKO.

čl. IV.
Cena a platobné podmienky
Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať cenu za zber KO zo
zariadenia na skládku za jednu zbernú nádobu a jeden vývoz takto:
a)

Náklady prevádzky / 110 litr. nádoba
Náklady prevádzky / 1 100 litr. nádoba

= 0,53 €/kus bez DPH.
= 4,32 €/kus bez DPH.

b)

Alikvotné náklady za 1 km podľa vzdialenosti obce ku skládke KO
/podmienené počtom vyvezených nádob z obce a cenou motorovej nafty
v príslušnom fakturovanom období/

c)

Platba za zneškodnenie – uloženie KO na skládku bude fakturovaná
na základe vážneho lístka zo sklady.

Cena za uloženie na:
Skládka odpadu (301 a 307, Žakovce)
=
Cena za Poplatok (301 a 307, Žakovce) =

22,40 €/ton bez DPH.
4,98 €/ton nezdaniteľné

čl. VI
Povinnosti objednávateľa
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v zberných nádobách
nachádzal len odpad v zmysle zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a v zmysle Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 310/2013 Z. z. ktorým sa
vyhlasuje kategorizácia a katalóg odpadov. V prípade, že budú
zistené v zberových nádobách iné odpady, zberná nádoba nebude
vyvezená.
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
Tento dodatok nadobúda platnosť od 01. apríla 2015 na dobu neurčitú.
Vo Svite 12. 03. 2015

V Štôle 12. 03. 2015

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

v. r.

v. r.

Miroslav Vojsovič
riaditeľ TS mesta Svit

Martin Hajko
starosta obce Štôla

