
DODATOK č.21 

         k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce 

                                                 Rudňany č. 6000/2002/V-18 

             

1.  Objednávateľ:    Obec Rudňany 

   Zastúpený: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

   IČO :  329533 

   DIČ: 2020717842 

   Bankové spojenie : VÚB, a. s., Spišská Nová Ves 

   číslo účtu :  24120-592/0200  

IBAN:SK03 0200 0000 0000 2412 0592 

2.  Zhotoviteľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01  Spišská Nová Ves 

   Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti 

       Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti 

   IČO :  31659641 

   IČ DPH: SK 2020502957 

   Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., 811 06 Bratislava 1 

   číslo účtu :  2627845102/1100 

IBAN: SK57 1100 0000 0026 27 84 5102 

BIC/SWIFT: TATRSKBX 

 Právna forma: s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu       

Košice I, vložka č. 2044/V 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení: 

 

V článku II. Podmienky vykonávania diela sa mení bod 1.1.:  

 

1.1. Zber, odvoz a zneškodnenie KO sa bude vykonávať:  

       - z nádob KUKA vo frekvencii vývozu 1 x za 2 týždne, a to zo skutočného počtu nádob 

       - z nádob GMT 240 l vo frekvencii vývozu 1 x za 2 týždne, a to zo skutočného počtu    

         nádob 

   - z nádob BOBR 1 100l vo frekvencii vývozu 1 x za 2 týždne, a to zo skutočného počtu     

         nádob  

   - počet prenajatých nádob BOBR 1 100l ….2ks 

       - z veľkokapacitných kontajnerov podľa skutočného počtu vývozov 

       - počet prenajatých veľkokapacitných kontajnerov .......14 ks 

 - z vriec podľa skutočného počtu 

V článku III. Cena sa mení bod 1 a znie následovne: 

 

1. Cena za zber, odvoz a uloženie KO: 

Nádoba KUKA 110 l  ( zber, odvoz)                     0,81 € 

Nádoba GMT 240 l              1,36 € 

       Nádoba BOBR 1 100 l                                    7,00 € 

       Cena za prenájom nádoby BOBR 1 100 l / 2ks                             48,20 €/ks 

       Vrecia              0,405 € 

  Cena za uloženie 1 tony stavebného odpadu – skutočná hmotnosť     14,00 €/t 

       Cena za uloženie 1 tony odpadu – skutočná hmotnosť                             23,90 €/t 

       Poplatok za uloženie 1 tony odpadu bude účtovaný v zmysle platnej legislatívy. 

 

Zber do veľkoob. kontajnerov AVIA – VOK – 1 km jazdy       0,83 €            



Cena za manipuláciu – započatých 15 min.         4,00 €   

       Prenájom (odpis) kontajnera AVIA – VOK na 1 deň        2,60 €   

                                                                            na 1 rok                 330,00 €  

 

      Zber do veľkoob. kontajnerov  MERCEDES – VOK – 1 km jazdy       1,00 €   

      Cena za manipuláciu – započatých 15 min.          5,25 €   

      Prenájom (odpis) kontajnera MERCEDES – VOK na 1 deň        4,40 €  

                                                                                       na 1 rok                450,00 €  

      Zber do veľkoobjemových kontajnerov: 

MERCEDES – VOK s vlekom – 1km jazdy          1,30 € 

      Zber do veľkoobjemových kontajnerov 30(34)m3 (vozidlom MERCEDES AROCS) 

      Cena za jednu manipuláciu             6,50 € 

      Cena za 1km jazdy s vlekom             1,60 € 

      Cena za 1km jazdy bez vleku             1,30 € 

      Cena za prenájom na 1 deň             5,10 € 

                                     na 1 rok                             525,00 €   

      Cena za uloženie 1 tony odpadu – skutočná hmotnosť                             23,90 €/t 

 

       Cena  je stanovená dohodou zmluvných strán.  Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

 

      V ostatnom ostáva zmluva nezmenená. 

    Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami  

    a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

V Spišskej Novej Vsi,20.12.2018 

 

 

 

 

 

_____________________________                                _____________________________ 

               za objednávateľa         za zhotoviteľa 

            Bc. Rastislav Neuvirth     Ing. Vladimír Čech 

                 starosta obce      konateľ spoločnosti 

 

 

Ing. Mária Jasečková 

prokurista spoločnosti       

    
                                                                              

 

 

 
 


