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DODATOK č. 3 

K ZMLUVE č. : 66200164 
o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými 

odpadmi obce (ďalej len „Zmluva“) 
uzavretej v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

náležitostí. 
Obchodného zákonníka v aktuálnom znení (ďalej len „Dodatok“), uzatvorený medzi: 

 
 

1. . Objednávateľ 
Objednávateľ Obec Veľký Kýr 

Sídlo Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, 
Zastúpený Ing. Judita Valášková, starostka obce 

Osoby oprávnené k zastupovaniu Ing. Judita Valášková, starostka obce 
Telefón, fax 0915200801 

Email starostka@velkykyr.sk 
IČO  
DIČ 

00309109 
2020416310 

Bankové spojenie Dexia banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu 

IBAN 
 
SK72 5600 0000 000855532002 

  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
2. Zhotoviteľ 

Obchodný názov ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.  
Sídlo Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

Zastúpený Ing. Ladislav Haberman 
Osoby oprávnené k zastupovaniu Ing. Ladislav Haberman 

Osoba zodpovedná za veci technického 
charakteru 

Marcel Vaško 
 

Telefón, fax 0903 270 142, 037/772 30 50 
Email vasko@envigeos.sk 

IČO, IČ DPH 31434347, SK2020405893 
Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3307/N  

Bankové spojenie Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu 

 
SK43 1100 0000 0029 4003 3258 

  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE: 
 
1 Predmet Dodatku 

 
1.1 Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o cenách za zneškodnenie 

niektorých druhov odpadov, v zmysle zmien cenníka Zhotoviteľa upravených na 
základe novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
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2 Úprava ceny za zneškodnenie 
 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli že účinnosťou tohto Dodatku od 30.7.2020 sa príloha č. 1 

k Zmluve nahrádza prílohou č. 1 k tomuto Dodatku. 
 
3 Ďalšie ustanovenia Zmluvy: 

 
3.1 Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto Dodatkom zostávajú 

naďalej v platnosti bezo zmeny. 
 
4 Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Tento Dodatok a vzťahy z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky, 

najmä 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 

4.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 30.7.2020.  
 
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali a porozumeli jeho obsahu, riadne 

sa oboznámili s jeho podmienkami a uzatvárajú ho dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť 
nie je ničím obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, a na znak súhlasu ju potvrdzujú 
svojimi podpismi.  
 

4.4 Tento Dodatok je vyhotovený vo 2 rovnopisoch, jeden pre každú zo Zmluvných strán.  
 

4.5 Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 
ostatných ustanovení Dodatku. Namiesto neplatných, resp. neúčinných ustanovení a 
na vyplnenie medzier sa použije ustanovenie príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktoré, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tohto Dodatku.  
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PRÍLOHA č. 1 
CENNÍK 

 

 

 

 

 
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 
*k cene sa pripočíta poplatok v  zmysle § 6 ods. 2 Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov skládku  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
cena  MJ 

Názov položky 

vývoz a zneškodnenie odpadu kat. č.   200301 66,60 €/t 

prenájom 7m3 kontajner 1,50 €/deň 

prenájom 30 m3 kontajner 3,50 €/deň 

pristavenie 7 m3 kontajner  200307/200308 74,38  €/vývoz 

vývoz 7 m3 kontajner               200307/200308 116,42  €/vývoz 

pristavenie 30 m3 kontajner  200307/200308 (v súprave) 95,75  €/vývoz 

vývoz 30m3 kontajner               200307/200308  (v súprave) 149,87  €/vývoz 

zneškodnenie odpadu kat. č.   200307 52,51  €/t 

zneškodnenie odpadu kat. č.   200308 18,00  €/t 

200125 - jedlé tuky a oleje bezplatne   

200123 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórovodíkové uhľovodíky 
bezplatne 

  

200133 - baterie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 160603 a 
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

bezplatne 

  

200134 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 4   €/kg 

200135 - vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 
200123 obsahujúce nebezpečné časti 

bezplatne 
  

200136 - vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 
a 200135 

bezplatne 
  

pneumatiky 

vývoz bude nacenený na 
základe koncového 

spracovateľa odpadu v 
zmysle zmluvy s OZV   


