
Dodatok č. 3.

k Zmluve o poskytnutí služby č. 19 17 02
uzatvorený podľa § 269 ods. 2  0bchodného zákonníka a

v súlade so  zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:       Obec polina
Sídlo: Polina, 982 63 Skerešovo

V zastúpení: Ján Punka-starosta obce

lčo: 650170
DIČ: 202125238

Bankové spoj.enie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 23129392/0200
lBAN: SK06 0200 0000 0000 2312 9392

Kontakt: 047 / 559 64 35

/ďalej len ako „objednávateľ`/

Zhotoviteľ: Brantner Gemer s.r.o
Sĺdlo: Košická cesta 344, 979 01  Rimavská Sobota

lčo:  36 021211

IČ DPH: SK2020074551

v zastúpení: Ing. Ján Sisik -konateľ spoločnosti

Pavel Tärkôly  - prokurista spoločnosti

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2625170826/1100

IBAN: SK671100 0000 0026 2517 0826

zapísaný: Obchodný register os   Banská  Bystrica

Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S

/d`a lei. Ien „zhotoviteľ`/

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3. ktorým sa Zmluva o poskytnutí služby č. 19 17 02
zo dňa 31.12.2016, mení a upravuje takto:
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11.

Predmet dodatku

Na základe dohody zmluvných strán sa dopiňaj.ú nasledovné body:

1.         Na   základe  dohody  zmluvných   strán   spoločnost`  Brantner  Gemer  s.r.o.   upravuje  cenu  za

poskytnuté služby od 1.1.2020 viď. Príloha č.1 k tohto dodatku .
2.         Reklamácia  poškodených  nádob  musí  byt`  uskutočnená  do  24  hodín  od  zberu.  Vprípade,  že

škodu  nespôsobil  poskytovateľ pri vykonávaní služby,  na  financovaní novej  nádoby sa  spoločne

podieľa   poskytovateľ  aj  objednávateľ.  Poskytovateľ  j.e  oprávnený  fakturovat'  minimálne  50%
nákupnej ceny nádoby + DPH.

3.         Pre    zabezpečenie    bezproblémovej    a bezpečnej    manipulácie    sa    objednávateľ   zaväzuj.e

zabezpečit'  pevný  podklad   pod   nádoby/kontajnery  bez  prevýšenia   (asfalt,   betón).  V prípade

evidentného poškodenia nádoby/kontaj.nera z dôvodu nerovného (nespevneného) povrchu hradí

plnú sumu novej nádoby objednávateľ.

4.    Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plynulú priechodnost' a prejazdnosť pre zberovú techniku

pri  zbere  nádob  ZKO,  ako  aj  pri  vývoze  veľkokapacitného  kontajnera  VOK,  VKK.  Tiež  poskytne
plnú   súčinnost`  zhotoviteľovi   pri   zbere   ZKO,   VOK  a   VKK  ato   hlavne  tým,     že  v  st'ažených
podmienkach    zabezpečí   odpratanie    snehu    aľadu    zcestných    komunikácií,    ako    aj    posyp
komunikácií -tak aby zhotoviter bol schopný vykonat` zber v obci  bez  hrozby poškodenia  svojho
maj.etku  alebo  majetku  tretích  osôb,  ako  aj  bez ohrozenia  života,  zdravia  a bezpečnosti  svojich
zamestnancov    aj.    obyvateľov.    Vcene    vývozu    veľkokapacitného    kontajnera    je    zahrnutá
manipulácia  pri  nakládke  alebo vykládke,  čo  predstavuje  20  minút.  V prípade,  že  objednávateľ
nezabezpečí  plynulú  prejazdnost`  a priechodnost`  zberovej  techniky  a vznikne  prestoj  z dôvodu
nezj.azdnej cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky,  tak sa objednávateľ zaväzuje, že
uhradí  sumu  prestoja  za  každú  minútu  1  EUR  bez  DPH.  Objednávateľ  zabezpečí  vyprostenie
techniky   a spôsobené   škody,   ktoré   vzniknú   pri   výkone   činnosti   uhradí   na   svoje   náklady.
Podkladom na fakturáciu budú údaje z GPS zberovej techniky.

5.         U skla je maximálna povolená hmotnost'v ll00 l kontajneri 250 kg. V prípade prekročenia tejto

hmotnosti a poškodenia nádoby si hradí plnú sumu nového kontajnera objednávateľ.

6.    Objednávateľ sa  zaväzuje zabezpečit',  aby VOK (resp. VKK)  bol  naplnený tak,  že  ho  bude  možné
zaplachtovat'  -objem  v m3  týchto  kontajnerov  nesmie  byt'  prekročený.  V pri'pade  preplnenia
a nutnosti  odobrat' čast' odpadu  (znížit'  objem)  bude  poskytovateľ fakturovat'  prestoj  za  každú
minútu 1 EUR bez DPH.

7.         V prípade   požiadavky  objednávateľa   vykonat`  váženie  vozidiel,   poskytovateľ  je   oprávnený

fakturovat'  za  stratu  času  1  EUR  /  min.  a minimálne  15  minút.  Tolerovaná  odchýlka  zistenej

hmotnosti oproti  hmotnosti odmeranej  na skládke odpadu je +/-10%. Objednávater je  povinný

poskytnút' zhotoviteľovi platný certifikát o overení váhy.
8.    Dopíňa  sa  cena  za  zber,  vývoz  a zhodnotenie  nebezpečného  odpadu.  Jednotlivé  položky  sú

uvedené v prílohe č.1

9.    Vprípade    zberu    nekompletného    elektro    odpadu   je    poskytovateľ   oprávnený   fakturovat'

objednávateľovi  15  EUR/  t  za  manipuláciu  pri  dotrieďovaní,  15  EUR/  t  za  odvoz  objemného

odpadu vytriedeného z elektro odpadu a zneškodnenie objemného odpadu  na skládke odpadov

z neúplného elektro odpadu za cenu uvedenú v prílohe č.1 tohto dodatku.

10.  V prípade  požiadavky objednávateľa o dodanie čiernych vriec  na  zmesový  komunálny odpad je

cena za 1 ks čierneho vreca 0,25 EUR bez DPH.

11.  Vprípade    požiadavky   objednávateľa    ododanie    žltých   vriec    na    plasty    nad    rámec   vriec

poskytovaných OZV a pri reálnom zbere je cena za 1 ks žltého vreca 0,25 EUR bez DPH.
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12. V prípade  požiadavky  objednávateľa  o zber,  odvoz  a zhodnotenie/zneškodnenie  nebezpečného

odpadu sú uvedené jednotlivé ceny v prílohe č.1

13.  Nájomca  je  povinný  starat`  sa  o prenajaté  nádoby/kontajneľy,  chránit`  ich  pred  vandalizmom,

živelnou pohromou a neoprávnenou manipuláciou.
14.  Ceny   pre   mimoriadny  vývoz   separovaných   odpadov   a biologicky   rozložiteľného   odpadu   sú

uvedené v prílohe č.1

15.  Poskytovateľ j.e  oprávnený  ročne  navýšit`  ceny  za  poskytované  služby  o výšku  percentuálneho
navýšenia  minimálnej mzdy stanovenej  nariadením vlády Slovenskej  Republiky.  Najskôr však o 6
mesiacov od dátumu účinnosti tejto zmluvy.

111.

Záverečné ustanovenia

1.    Kukončeniu   zmluvy   môže   dôjst'   len   vtom   prípade,   ak   maj.ú   zmluvné   strany   voči   sebe

vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy, ako ani žiadne neuhradené pohľadávky.

2.    Ostatné   ustanovenia   kzmluve   o   poskytnutí   služby   č.   19   17   02   vznení   Dodatkov   č.1-3,

neupravené týmto Dodatkom č. 3 , ostávajú nezmenené.

3.    Tento  Dodatok č.  3  tvorí neoddeliteľnú  súčast' Zmluvy o  poskytnutí služby  č.1917  02  vznení

Dodatkov č.  1-3 a  j.e   vyhotovený v dvoch  rovnopisoch,  pričom  každá zmluvná strana obdrží po

jednom rovnopise.
4.    Tento Dodatokč. 3 nadobúda    platnost`   dňom  podpisu  obidvoch  zmluvných strán  a  účinnost'

dňom    ..%.Ž'...Č*?P.€.C% ....   Objednávateľ   sa    zaväzuje   zverejnit'   tento   dodatok   pred   termínom

dohodnutej účinnosti a zároveň predložit' poskytovateľovi doklad o dátume zverejnenia.

VRimavskejSobote,dňa..%..+?..#0ŕ{J

Poskytovateľ

lng. Ján Sisik -konateľ spoločnosti

Objednávateľ

cLĺmGLwg~cL

Ján Punka , starosta

979 01  Rimavská Sobota
BO: 36 021211,  lč DiJH: SK2020074551-3-



Príloha č.1 k Dodatku č.3 k Zmluvy o poskytnutí služby č.1917 02 -Polina

Zmesový komuná.lny:qdpaq tzKOF C,.ny` /20 _O,3`01/.                                                                              `,. ÉgRpeEm',,_`._`

Zber a vývoz 1  ks vreca 0,80 EUR

Zber a vývoz 1  ks 1101,1201   nádoby 0,85 EUR

Zber a vývoz 1  ks  240 1  nádoby 1.70 EUR

Zber a vý\ĺoz 1  ks 1  100 I  nádoby 8,00 EUR

Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu ZKO za tonu na skládke 37,00 EUR

_
;    -_:-_,,_-`.-:_=

..'   .  , YWozu za.
:       .`,,            ,

Pper,ajaté ,;-'ti,.:o.
`     )   ,..,.lŕc    ,.   `,

•
-ŕ=±.._._._

1101,120 I nádoba 26 31 31 0

240 1 nádoba 26 0 0 0

1100 I nádoba 26 0 0 0

VOK (7 m9) 2 objednávka 0 0

--/=
-'    _',,      í,   `i,

Pľená om \zbemych nád`op~`na`zKoaoo,h.os0., `. '' ',`, ELJR'bez DPH  L ,'` ` L Početprenai     ,ch nádob
Prenájom  1  ks   110 I ,   1201 nádoby za 1  mesac 0

Prenájom 1  ks 240 1 nádoby za 1  mesiac 0

Prenájom 1  ks 1  1001  nádoby za 1  mesiac 0

Prenájom 1  ks VOK za 1  mesiac 15,00 EUR o

Prenájom 1 ks MOK za 1  mesiac 10,00 EUR 0

Prenájom 1  ks MOK za 1 deň 2,00 EUR 0

Prenájom 1  ks VOK za 1  deň 4,00 EUR 0

Prenájom 1  ks VKK za 1 deň 10,00 EUR 0

Ophr,ýa;`L,ďú'bft'ýL`.,S'É*BriOdbaqi,  F VO=K ^GO,r,03.0?,' i`L20`J03. ,03, 20 Ó3 `08/ \, j.  ,`.;,  `,. ,,.E,uRbez,Dpf,r   `.,Ú

Pristaven e 1  ks - VOKu na ob ednávku 55,00 EUR

Zber a vývoz 1 ks - VOKu 75,00 EUR

Preloženie VOKu  na iné miesto v obci popri objednanom vývoze VOKu 20,00 EUR

Vrátenie  VOKu  na objednávku 60'00 EUR

Pristavenie  MOKu  na objednávku  v majetku Brantner  Gemer podľa cenovej ponuky
Vývoz 1 ks - MOK z obce v majetku Brantner Gemer na skládku podľa cenovej ponuky
Pristavenie  1  ks VKK 15 -35 m3  na objednávku  v majetku Brantner  Gemer 75,00 EUR

Zber a vývoz 1  ks -VKK 15 -35 m3  v majetku obce na skládku a vrátenie VKK do obce 0,00 EUR

Vývoz 1  ks - VKK  15 - 35 m 3 z obce v majetku Brantner Gemer na skládku 95,00 EUR

Zneškodnenie DSO, 00 odpadu z MOK, VOK,VKK na skládke za tonu / 20 03 08, 20 03 07 37,00 EUR

Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc / 20 03 03 / z MOK, VOK, VKK na skládku za tonu 37'00 EUR

Manipulácia s  odpadom z MOK z dvona na skládku za tonu / 20 03 08, 20 03 07, 20 03 03 10,00 EUR

Cena za nevyťaženosť 1  ks VOK   DSO, 00 / 20 03 08 , 20 03 07 /  do 1 tony  / cx!na za  1 tonu 35,00 EUR

Cena za pľeťaženie 1  ks VOK DSO, 00 / 20 03 08 , 20 03 07 / nad 7 ton / cena za 1 tonu 50,00 EUR

Cena za nevyťaženosť 1  ks VKK 15-35 m3 DSO, 00 / 20 03 08 , 20 03 07 / do 2 ton / cena za  1 tonu 35,00 EUR

Cena za preťaženie 1  ks VKK 15-35 m3 DSO, 00 / 20 03 08 , 20 03 07  nad 10 ton / cena za 1  tonu 50,00 EUR

•Ost?tpéJ},`L •    ,            .,,saqzba..

úhrada reklamácie poškodených nádob v prĺpade včasného nahlásenia (do 24 hod) od zberu min. 50% nákupnej ceny nádoby
z dôvodu viny objednávateľa +DPH

úhrada za stratu času (prestoj) v prĺpade straty času z dôvodu nezjazdnej, zablokovanej vozovky 1  EUR / min.
alebo zapadnutia a pod. z viny objednávateľa

úhrada za stratu času (prestoj) v prĺpade prekročenia objemu VOK a nutnosti odobrať odpad na 1 EUR / min.
potrebný objem
váženie vozidiel -úhrada za stratu času v EUR/min; minimálne 15 minút. 1 EUR / min.

cena za nekompletný elektľoodpad (fakturuje sa ako kat.č. 20 03 07 - objemný odpad)

manipulácia 15 EUR / t

odvoz na skádku 15 EUR / t
zneškodnenie 37 EUR / t

cena za zber a vývoz nebezpečného odpadu 1  EUR / km

cena za zhodnotenie/zneškodnenie l kg nebezpečného odpadu 0'50 EUR

cena za zhodnotenie lt biologicky rozložiteľného odpadu -kat.č.odpadu 20 02 01 15 EUR

podklady ku evidencii údajov o odpadoch pre objednávateľa / mesačne 3EUR

zber a odvoz elektroodpadu (evidencia - vyplnenie a zaslanie tlačiva "SLNO") 20 EUR
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m :-..        ,_:'             -_        _'       __--_,       -,       _        `      -_          --'--.      =,       ,1                        ..-.1        r-'

/.,1Ceny za m,riäd y' Zbéľ ,a ,YyYqz s€Pafqy?ny€b          ďov , r`` Sa
Zber a vývoz 1 ks vreca 0,85 EUR

Zber a vývoz 1 ks 110/120 I nádoby 0,85 EUR

Zber a vývoz 1 ks 240 1 nádoby 1,70 EUR

Zber a vývoz 1 ks 1 100 nádoby 9,00 EUR

Séby."ádqb,,,-.,-ť:,,,     "      -/   `-,,                                        ,    ./-.,.                                                                                                                                                                   Í,.-,`-,í,-, .-,        .,;-`.    ..`.',:sa-q.Žbä,,:rJ:.r-...,-.,-+.,-...,jrí._;

1ksč eme vrece na komunálny odpad 0,25 EUR
1 ks žrté vrece na plasty nad rámec OZ\/ 0,25 EUR
110/120 I nádoba na ZKO 27 EUR

240 I nádoba na ZKO 42 EUR
1 100 I nádoba na ZKO - plastová 240 EUR
1 1 00 I nádoba na ZKO - pozinkovaná 332 EUR

MOK 2m3 700 EUR

VOK 7m3 1100 EUR

Za zneškodnenie jednotlivých odpadov, ktoré sa ukladajú na skládke odpadov sa platí Zákonný poplatok, ktorý určuje Zákon o
poplatkoch č. 329/2018 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. (tento poplatok nepodliehä DPH)

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., o cenách.
Ku všetkým cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov.

;ríg,hmaa:.s`keig:g:::ľdčŔa3:jé;Tľľ#:.%pá:;.?n.ťt.Í:lť.:?yč.1917o2nadobúdaplatnosťaúč,nnosťdňa

Objednávateľ

d."67"hfl
Ján Punka

starosta obce Pavel TÔ

vý_._,_f__-_1ypSfJ

prokurista spoločnosti

bľQntn©F
Bľantner Ge\mer s.r.o.

Košická cesta 344
979 01  Rimavská Sobota

K}O: 36 021211,  lč.3PiJH:  SK2020074551
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