
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEBV ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

Tento Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve („Dodatok") sa uzatvára v zmysle
269 ods. 2 zákona č.513,1991 Zb. Obchodnýzákonník („Obchodný zákonník”), nižšie uvedeného dňa, mesiaca
a roku medzi nasledovnými stranami:

(1)

a

(2)

PURA W, s.r.o., so sídlom Hlavná 5539/2, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika, IČO: 52
216 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 44977/T
(„Poskytovateľ')

Názov:

Sídlo:

IČO:

obec Malé Dvorníky

Dunajskostredská 153/1, 929 01 Dunajská Streda

00 800 210

(
„Objednávateľ')

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne len „Strany” a každýjednotlivo len „Strana”)

B.

1

1.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KEĎŽE:

Strany sú zmluvnými stranami platnej a účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom
hospodárstve zo dňa 2.11.2000 v zneníjej dodatku zo dňa 1.1.2022
a prípadných jej ďalších dodatkov („Pôvodná zmluva”);

Strany záujemupraviťsi vzájomnépráva a povinnosti vyplývajúce z Pôvodnej zmluvy, a preto uzavierajú
tento Dodatok v nasledovnom znení.
PREDMET DODATKU

Strany sa dohodli, žeku dňu účinnosti tohto Dodatku sa článok 3.1 Pôvodnej zmluvymenítak, Žeznie:

„3.1. Ceny za zabezpečenie zneškodnenia resp. zhodnocovania odpadu:

Druh odpadu

Zmesový komunálny odpad

Odpad z trhovísk

Odpad z čistenia ulíc

Odpad z Čistenia kanalizácie

Objemný odpad

Drobný stavebný odpad

Zemina a kamenivo

Kategória Katalógové Číslo Cena v za tonu

o

o

o

O

o

O

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 06

20 03 07

20 03 08

20 02 02

bez DPH

63,25

89,70

89,70

89,70

95,45

51,75

17,25

Ceny za zabezpečenie zneškodnenia resp. zhodnocovanie odpadu na skládku odpadov nezahŕňajú

zákonný poplatok za uloženie odpadov na skládku podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za

uloženie odpadov, v zmysle uvedeného budú účtované zákonné poplatky. Zákonný poplatok nepodlieha

povinnosti platby DPH.



1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Strany sa dohodli, žeku dňu účinnosti tohto Dodatku sa do Pôvodnej zmluvy dopĺňa článok 3.16., ktorý
znie:

,3.16. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenu za zabezpečenie zneškodnenia resp.
zhodnocovanie odpadu uvedené v čl. 3.1 Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, o výšku inflácie
oznámenejŠtatistickýmúradom Slovenskej republiky alebo v súvislosti so zvýšenoucenou energiíalebo pohonných hmôt. V tomto prípade zmena ceny za zabezpečenie zneškodnenia resp.
zhodnocovanie odpadu nadobúda účinnosťvo vzťahu k Objednávateľovi od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o zmene výšky ceny na adresu
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, a to bez potreby uzavretia osobitého dodatku
k Pôvodnejzmluve. ”

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia Pôvodnej zmluvy nie sútýmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenenéa v platnosti.

Ak by akékoľvek ustanovenie Pôvodnej zmluvy a/alebo tohto Dodatku alebo jeho časťodporovalo
všeobecne platným právnym predpisom, Stranymajú záujem na tom, aby sa takéto ustanovenie alebo
jeho časťv časetrvania takéhoto rozporu neuplatňovalo, avšak len v nevyhnutnom rozsahu, a to za
predpokladu, že sa tým nezhorší postavenie Strán alebo ktorejkoľvek Strany, alebo žesa tým Strany
alebo ktorákoľvek Strananedostane do postavenia, v ktorom by k uzatvoreniu Pôvodnej zmluvy a/alebo
tohto Dodatku nepristúpila.

TentoDodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023.

Strany potvrdzujú svojimi podpismi, žesi dôkladne prečítali a rozumejú ustanoveniam Dodatku a že
súhlasia so všetkými ustanoveniami a ich právnymi následkami.

dňa

Poskytovateľ
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Názov: slavos71ôlOprávnenáosoba:


