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DODATOK č. 3 
ZMLUVY  O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM ZO  

DŇA 23.12.2009   
 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 
 

1.1 Objednávateľ : Obec Slaská    
   Slaská 17 
   966 22 Slaská 
 Zastúpený : Mgr. Daniel Gelien  - starosta obce   
 IČO : 00 320 994 
    

 
1.2 Poskytovateľ 

 
 
Zastúpený 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 

: 
 
 
: 
: 
: 
: 

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. 
SNP 131 
 965 01  Žiar nad Hronom 
Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva  
44 877 315  
2022865482 
SK 2022865482 

 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 
970/S 
 

    
 
 
 
 

Čl. II. 

PREDMET DODATKU 
 

2.1 Dôvodom pre uzatvorenie tohto Dodatku sú dôsledky vyššej moci (pandémia, vojna,inflácia), ktoré zmluvné strany pri 
podpise zmluvy nemohli predpokladať/očakávať, a ktoré zásadným spôsobom zvyšujú náklady poskytovaných služieb zberu, 
prepravy, zhodnocovania/zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov až do tej miery, že plnenie 
služieb sa stáva za zmluvne dojednaných podmienok nemožným. 

2.2. Dodatkom sa mení  a dopĺňa článok II bod  3 Zmluvy na nakladanie s komunálnym odpadom 

2.3 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Poskytovateľ služby je oprávnený vystaviť 
daňový doklad (faktúru) po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Daňový doklad (faktúra) musí mať náležitosti podľa 
zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2.4 Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a pri fakturácii sú zaťažované daňou z pridanej 
hodnoty. Poskytovateľ služby je plátcom DPH. 

2.5 Okrem cien za poskytnuté služby je samostatne fakturovaný poplatok za uloženie odpado v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení, nezaťažený DPH. 

2.6.Náklady na triedený zber, prepravu a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov hradí organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú 
zmluvu. 

 
      

 

   



 

str. 2                                                                                           © Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 

  

 

 

ČL. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1  Tento dodatok nadobúda  platnosť  dňom 01.01.2023, účinnosť deň po dni jeho zverejnenia.   
 
3.2  Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpísaní oboma 
        zmluvnými stranami, každá obdrží po jednom vyhotovení. 

3.3  Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s ich prejavom vôle, slobodne a vážne, jeho obsahu 
porozumeli a dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa 30.12.2022  

 

Za objednávateľa                                                              Za poskytovateľa 

 

 
 

.....................................................................                 ....................................................................... 
           Mgr. Daniel Gelien                                         Ing. Miloš Ďurajka 
                starosta obce                                                              predseda predstavenstva  
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Príloha č. 1 k Zmluve  o nakladaní s komunálnym odpadom zo  
dňa 23.12.2009 – Cenník služieb od 1.1.2023 

 
   Objednávateľ a poskytovateľ si dojednali zber, prepravu a zneškodňovanie/zhodnotenie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov, počet nádob a vývozov je priebežne menený v súlade s požiadavkami obce. 
Ceny za práce a služby sú uvedené bez DPH. K cene za práce a služby je samostatne fakturovaný poplatok za uloženie odpadov 
v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. Suma za vykonané práce bude fakturovaná na  základe vzájomne odsúhlasených množstiev 
vykonaných prác obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu m.j. 
Množstvo 

za 12 
mesiacov 

EUR/m.j.                                               
bez DPH 

EUR/položku/                          
bez DPH 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 

110 l (120 l) zberná nádoba / vrece 1266 ks 2,15 € 2 721,90 € 

240 l zberná nádoba   ks   0,00 € 

1100 l kontajner   ks   0,00 € 

20 03 07 Objemný odpad VKK ( 6 VKK) 

km (preprava - 7 m3 kontajner) 270 km 2,00 € 540,00 € 

hod. (jazda, manipulácia - 7 m3 
kontajner) 

6 hod 40,00 € 240,00 € 

t (uloženie na skládku) 10,24 t 41,00 € 419,84 € 

20 03 08 
Drobný stavebný odpad VKK 

( 4 VKK) 

km (preprava - 7 m3 kontajner) 180 km 2,00 € 360,00 € 

hod. (jazda, manipulácia - 7 m3 
kontajner) 

4 hod. 40,00 € 160,00 € 

t (uloženie na skládku) 14,58 t 41,00 € 597,78 € 

20 02 01 
Biologicky rozložiteľný odpad  

VKK (24ks) 

km (preprava - 7 m3 kontajner) 1080 km 2,00 € 2 160,00 € 

hod. (jazda, manipulácia - 7 m3 
kontajner) 

24 hod. 40,00 € 960,00 € 

t (zhodnotenie BIO odpadu) 42,3 t 41,00 € 1 734,30 € 

20 01 35 

vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia iné 

ako uvedené v 20 01 21 a 20 
01 23, obsahujúce 

nebezpečné časti *) 

t 1,8 t 150,00 € 270,00 € 

20 01 05 
Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok 
t 0,2 t 1 200,00 € 240,00 € 

20 01 26 
Oleje a tuky iné ako uvedené 

v 20 01 25 
t 0,2 t 150,00 € 30,00 € 

20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, 

lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

t 0,2 t 1 200,00 € 240,00 € 

20 01 33 Batérie a akumulátory t 0,2 t 150,00 € 30,00 € 

Celková cena za 12 mesiacov 10 703,82 € 

 

 V Žiari nad Hronom, dňa 30.12.2022 

 Za objednávateľa             Za poskytovateľa 

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

         Mgr. Daniel Gelien                               Ing. Miloš Ďurajka 
                            starosta obce                                                                         predseda predstavenstva  


