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DODATOK č. 1 
k Zmluve o odbere elektroodpadu 

uzavretej dňa 29.06.2016 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

Sídlo:    Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO:    00 185 213 

DIČ:    202110722 

IČ DPH:   SK202110722 

Zápis v:    

Zastúpený:   Peter Heiler -  riaditeľ  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK8456000000001415470009 

BIC:    KOMASK2X 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Odberateľ: 

Obchodné meno:  AVE Východ s.r.o. 

Sídlo:    Jarmočná 2, 040 01 Košice – m. č. Juh 

IČO:    50 273 884  

DIČ:    2120268645 

IČ DPH:   SK2120268645 

Zápis v:   Obchodnom registri OS KE I, Odd. Sro, vl. č. 39064/V 

Zastúpený:   Ing. Marián Christenko – konateľ 

    Martin Šmigura - konateľ 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996 

BIC:    TATRSKBX 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“). 

 

 

I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.06.2016 Zmluvu o odbere elektroodpadu (ďalej len „Zmluva“).  

 

2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene a doplnení niektorých ustanovení 

Zmluvy nasledovne: 

 

a) v označení zmluvy sa odstraňuje chyba v písaní tak, že pôvodné označenie 

„ZMLUVA O ODBERE ELEKTRODOPADU“ správne od tohto momentu znie 

„ZMLUVA O ODBERE ELEKTROODPADU“. 
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b) záhlavie Zmluvy označujúce zmluvné strany sa ruší a nahrádza sa v celom 

rozsahu novým znením: 

„(...) MEDZI 

 

OBJEDNÁVATEĽOM: 

Obchodné meno:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

Sídlo:    Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO:    00 185 213 

DIČ:    202110722 

IČ DPH:   SK202110722 

Zápis v:    

Zastúpený:   Peter Heiler -  riaditeľ  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK8456000000001415470009 

BIC:    KOMASK2X 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

ODBERATEĽOM: 

Obchodné meno:  AVE Východ s.r.o. 

Sídlo:    Jarmočná 2, 040 01 Košice – m. č. Juh 

IČO:    50 273 884  

DIČ:    2120268645 

IČ DPH:   SK2120268645 

Zápis v:   Obchodnom registri OS KE I, Odd. Sro, vl. č. 39064/V 

Zastúpený:   Ing. Marián Christenko – konateľ 

    Martin Šmigura - konateľ 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996 

BIC:    TATRSKBX 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“).“ 

 

 

c) Čl. IX ods. 1 sa ruší a nahrádza sa v celom rozsahu nasledujúcim znením: 

„1) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto zmluvou sa zasielajú na adresu sídla 

adresáta uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana preukázateľne 

oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako 

nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom 

odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.“ 

 

 

d) prílohač. 1 Zmluvy podľa čl. V ods. 4, ktorou je stanovená výška odplaty za dočasné 

uloženie jednotlivých komodít sa týmto v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novou prílohou 

pripojenou k tomuto Dodatku č. 1–Ceny za dočasné uloženie jednotlivých komodít zo dňa 

11.1.2017. 
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II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú naďalej platné a účinné 

bezo zmeny. 

 

3. Tento Dodatok č. 1tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po 

jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli,že svoju 

vôľu uzavrieť ho prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že tento nebol uzatvorený 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohy:  

1. Ceny za dočasné uloženie jednotlivých komodít zo dňa 11.1.2017. 

 

Objednávateľ:      Odberateľ: 

 

V Banskej Štiavnici dňa 01.02.2017  V Košiciach dňa 26.01.2017  

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................  ........................................................................ 

TS mestský podnik Banská Štiavnica                        AVE Východ s.r.o. 

Peter Heiler     v. r.                            Ing. Marián Christenko   v. r.  

 

 

 

 

 

       ....................................................................... 

       AVE Východ s.r.o 

       Martin Šmigura   v. r. 
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CENY ZA DOČASNÉ ULOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT ZO DŇA 11.1.2017  

 

a) kategória č. 1 (1.1 – 1.4) Veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, atď): 

0,000 EUR bez DPH / kg 

b) kategória č. 1 (1.5 – 1.18) Veľké domáce spotrebiče (práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, atď): 

 0,033 EUR bez DPH / kg 

c) kategória č. 2 Malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, fritézy, žehličky, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

d) kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (PC, tlačiarne, faxy, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

e) kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (monitory): 

0,020 EUR bez DPH / kg 

f) kategória č. 4 Spotrebná elektronika (rádiá, videorekordéry, Hi-Fi zariadenia, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

g) kategória č. 4 Spotrebná elektronika (TV): 

0,020 EUR bez DPH / kg 

h) kategória č. 5 Osvetľovacie zariadenia (žiarivky, iné osvetľovacie telesá, atď): 

0,000 EUR bez DPH / kg 

i) kategória č. 6 Elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov (vŕtačky, pílky, 
nástroje na kosenie, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

j) kategória č. 7 Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (videohry, hracie automaty, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

k) kategória č. 8 Zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov (prístroje na dialýzu, 
analyzátory, dýchacie prístroje, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

l) kategória č. 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu (tepelné regulátory, termostaty, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

m) kategória č. 10 Predajné automaty (predajné automaty na teplé nápoje, automaty na výdaj peňazí, atď): 

0,033 EUR bez DPH / kg 

n) v prípade poškodených a chýbajúcich komponentov (plošné spoje, mechaniky a hardisky z PC, elektromotory, Cu – 
vinutia z TV) sa odplata v kategóriách č. 1, 2, 3 a 4 znižuje na: 

0,000 EUR bez DPH / kg 

1) K všetkým vyššie uvedeným sumám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a účinných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

  

 


