
DODATOK Č. 3

I( ZMLUVE   0  ZNEŠKODŇOVANĺ  ODPADU

číslo zmluv •.2JJHm/t4_/yyŕi

objednávater :

Zhotoviteľ:

i. Zmluvné strany

Obec Rudňany
Si'dlo:  Rudňany 234, 053 23 Rudňany

Zastúpený: Bc.  Rastislav Neurvith, starosta obce

lčo: 00329533
Dlč:  2020717842

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

číslo účtu: 24120592/0200
lBAN: SK0302000000000024120592

BIC/SWIFT:  SUBAPTXT

Kontaktná  osoba:  M.iroslav  Blišťan

Tel.č.: 053/4499102

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

Zastúpený:  ing.  Vladimĺr Čech,  riaditeľ spoločnosti

lng.  Mária Jasečková,  prokurista spoločnosti

lč0  :  31659641
lč DPH:  SK  2020502957

Bankové spoj.enie  : Tatra  banka, a.s., 81106 Bratislava  1

čĺslo Účtu  :   2627845102/1100
lBAN: SK571100 0000 0026 27 84 5102
BIC/SWIFT:TATRSKBX

Zápis v oR:   Okresný súd   Košice  1,  Oddiel.:  Sro, vložka  č.  2044W

Zmluvné strany sa  dohodli, že týmto dodatkom sa  mení:

V článl(u  iv. Cena a platobné podmienky, bod  i

i.   Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za splnenie predmetu zmluvy:

a)    cenu   za   uloženie  a zneškodnenie  odpadov   dovezenÝch  vozidlam.i  objednávateľa     vo  výške:   35,00  €/tona   odpadu   -
ostatný odpad vrátane komunálneho odpadu ,

b)    cenu  za  zneškodnenie  iných  Špeciflckých  odpadov  uvedených  v platnom  cennĺku  prevádzkovateľa  skládky,  ktorý tvorí

prílohu tohto dodatku

c)     poplatok za uloženie odpadu  r`a skládku v zmysle platného zákona o poplatkoch

Cena    podľa   článku    i.    bude   fakturovaná   objednávaterovi    1   x   mesačne,   ato   na   základe   skutočného   množstva
zneškodneného  odpadu  (vážny lístok).

Príloha č. 2  tvori' neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

V ostatnom ostáva zmluva nezmenená.
Tento dodatok nadobúda  platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  účinnost' od  1.1.2020.
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CENY ZA ULOŽENIE ODPADU NA REGIONÁLNEJ SKLÁDKE ODPADOV KUDELNIK 11.

Platnosť: od.1.1.2020
Príloha č. 2

P.č. Druh odpadu Cena v €/ t*

1.
Komunálny odpad 26,30
občania, obce, organizácie napojené na obecný rozpočet

2.

Ostatný odpad

35,00prevádzkové jed notky
ostatný odpad vrátane komunálneho odpadu, zmiešané obaly,  mimo nižšie
špecifikovaných odpadov

3.
Stavebný odpad a výkopová zemina 35,00
mimo objemného stav.odpadu a stavebných odpadov drevo,  sklo a plasty

4.

lné odpady

49,00odpadové sklo,  odpadový plast a guma, odpady zo spracovania dreva,
odpady z výroby a spracovania celulózy,  papiera a lepenky,kovy, textílie,
odpady z textilného priemyslu,  papier a lepenka, drevo

5.
lné špecifické odpady

87,00
polystyren  , sklená vata,  molitan, stavebné izolačné materiály

6.
Objemný odpad

49,00
všetky objemné odpady ( odpady   nad  50 cm)

Podrobný cenník podľa jednotlivých druhov odpadov (katalógových  čísiel) je uvedený na www.brantnernova.sk

Poznámky:
*Uvedené ceny sú  bez  DPH.

*Ceny sú  bez zákonom stanoveného poplatku za  uloženie odpadov

Poplatok za  uloženie odpadov bude účtovaný podľa  platných zákonov.

Spracoval:  Ing. Ján  Fulka branti`er
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Ing. Vladimír Čech

konatel' spoločnosti
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