Naša značka: 0776/2016

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo dňa 01.03.2008
(0225/08) a jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2009 (0371/09) a Dodatku č. 2 zo dňa
06.09.2010 (0836/2010)

Objednávateľ:
sídlo:
v zastúpení:
kontakt:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Obec Močiar
Močiar č. 97
969 82 Podhorie
Mgr. Adriana Vančová, starostka obce
0911 320 871, obecmociar@gmail.com
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK64 0900 0000 0004 1185 9493
00320871

( ďalej len „objednávateľ“ )
a
Zhotoviteľ:
sídlo:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ podniku
PRIMA banka Slovensko
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
00 185 213
SK 2021107220

( ďalej len „zhotoviteľ“ )
sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa menia jednotlivé články Dodatku č. 2 takto:
Článok III.
1) Miestom plnenia predmetu zmluvy o dielo (čl. II., bod 1) je:
Z obce Močiar na „Zberný dvor, Antolská 46, 969 01 Banská Štiavnica“.
Článok V., bod 1) Ceny za služby sú nasledovné:
Ramenný nakladač, nosič kontajnerov (MAN, Škoda 706)
za ubehnutý km:
použitie vozidla:
závozník:

1 km
1 hod
1 hod

0,84 € + 20 % DPH = 1,008 €
15,33 € + 20 % DPH = 18,396 €
5,98 € + 20 % DPH = 7,176 €

Cena zneškodnenia:
za zneškodnenie ZKO
poplatok za uloženie na skládke
podľa Zákona 17/2004

1 tona
1 tona

35,23 € + 20 % DPH = 42,276 €
4,98 € - oslobodené od DPH

2016
a nasledujúce roky
Položka odpadov/rok

1. Inertný odpad, vytriedený
stavebný odpad, zemina a kamenivo
neobsahujúce nebezpečné látky,
odpad zo sanácie skládok
2. Ostatný odpad okrem odpadu
uvedeného v položkách 1, 3 a 5
3. Komunálne odpady po vytriedení
menej ako štyroch zložiek

Poplatky sa zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery
inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a takto
zvýšené poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta
0,33

6,64
9,96
5,98

Komunálne odpady po vytriedení
štyroch zložiek
Komunálne odpady po vytriedení
piatich zložiek
4. Nebezpečný odpad okrem odpadu
uvedeného v položke 6

4,98

33,19

5. Ostatný odpad uvedený v prílohe
č. 4

30

6. Nebezpečný odpad uvedený
v prílohe č. 5

60

Ostatné dojednania citovanej zmluvy zostávajú nezmenené! Dodatok č. 2 sa ruší celý.
1./ Objednávateľ a zhotoviteľ si tento Dodatok č. 3 prečítali, porozumeli mu, uzatvárajú
ho dobrovoľne a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
2./ Dodatok č. 3 je vyhotovený písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ
dostane jeden originál a zhotoviteľ dostane jeden originál.
3./ Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej
stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe informácií v znení neskorších predpisov.

V Banskej Štiavnici dňa: 16.11.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

........................................................
Obec Močiar
Mgr. Adriana Vančová, starostka obce v. r.

Za správnosť: JUDr. Gejza Volf

................................................
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ v. r.

...................... v. r.

