
D O D A T O K č. 2 
mluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a § 39 odsek 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov medzi: 

Objednávateľom: 
Obchodný názov: 

Sídlo: 
Zapísaný v Obchodnom registri: 

Štatutárny orgán: 
V zastúpení: 

Telefón: 
Fax: 

E-mail: 
IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

a 

ZhotovitePom: 
Obchodný názov 

Sídle 
Zapísaný v obchodnom registr 

Štatutárny orgán 

V zastúpen 
Telefón 

Fax 
E-mai 

IČO 
ICDPH 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Ing. Karol Kvál, primátor 
Ing. Karol Kvál, primátor 
02/402 59 101 
02/402 59 101 
musenec@senec.sk 
00 305 065 
2020662237 
Tatra banka, a.s. 
2624812030/1100 

: AVE Bratislava s.r.o. 
: Hlohová 6, 821 07 Bratislava 
: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 
: Ľuboš Kaman, konateľ 

Peter Zelník, konateľ 
: Mgr. Katarína Košová, obchodný zástupca 
: +421 905 526 813 
: +421 2 444 63 019 
: katarina.kosova@avesk.sk 
: 35 939 443 
: SK 2022025533 
: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej 

republike 
: 2301077190/8370 

36350/B 

(ďalej aj ako „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s Článkom X., bodom 4 Zmluvy o zbere, odvoze 
a zneškodňovaní komunálnych odpadov sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o zbere, 
odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov v nasledovnom znení: 

I. 

Písomné vyhotovenie Cenovej prílohy k Dodatku č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálnych odpadov v súlade s článkom V., bodom 3 Zmluvy o zbere, odvoze a zhodnocovaní 
alebo zneškodňovaní odpadov nahrádza všetky prípadné predchádzajúce cenové prilohy/u 
uzatvorené/ú medzi zmluvnými stranami. 

Článok VIII „Ostatné ustanovenia" sa dopĺňa v nasledovnom znení: 

/K*f ^ 
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10.V prípade, ak dôjde zo strany objednávateľa k nesprávnemu vytriedeniu odpadu alebo ktorákolvek 
zberná nádoba na odpad bude obsahovať odpad nezodpovedajúci jeho určeniu podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve, zhotoviteľ vystaví objednávateľovi reklamačný lístok. Reklamácia 
odpadu v mieste objednávateľa sa uskutoční za účasti zhotoviteľa, ktorý vyhotoví 
fotodokumentáciu o reklamovanom odpade v lehote najneskôr nasledujúci deň po zistení takéhoto 
odpadu zo strany zhotoviteľa alebo nahlásení zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ má právo 
odmietnuť prevzatie nevytriedeného alebo odpadu nezodpovedajúcemu jeho určeniu podľa 
podmienok uvedených v tejto zmluve, až do jeho správneho vytriedenia alebo jeho 
zhodnocovania/zneškodňovania. Náklady na vytriedenie odDadu alebo jeho 
zhodnocovanie/zneškodňovanie je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi v celom rozsahu. Ak 
nebude možné odpad nezodpovedajúci jej určeniu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve zo 
strany zhotoviteľa zhodnotiť ako druhotnú surovinu, zmluvné strany sa dohodnú na jeho 
zneškodnení a nákladoch. 

III. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov sa nemenia 
a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

3. Tento Dodatok sa dojednáva na dobu platnosti Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálnych odpadov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ aj 
objednávateľ obdržia dve vyhotovenia. 

„podpísané" „podpísané" 
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Obchodný názov: 
Sídlo: 
Obchodný register: 

Zastúpený: 

Telefón: 
Fax: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 

Objednávateľ 
Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Ing. Karol Kvál, primátor 

02/402 59 101 
02/402 59 101 
00 305 065 
2020662237 

Zhotovitel 
AVE Bratislava s.r.o. 
Hlohová 6, 821 07 Bratislava 
OR OS Bratislava I, Odd: Sro, Vložka: 36350/B 

Ľuboš Kaman, konateľ 
Peter Zelník, konateľ 

02/4446 3019 
02/4446 3019 
35939443 
2022025533 
SK 2022025533 

Predmet prílohy 

Predmetom cenové^ prílohy je určenie odpadov na zhodnocovanie/zneškodňovanie a stanovenie cien k Dodatku č.2 K 
Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov 

Cena za zber komunálneho odpadu 
P.č. 

1 
2 
3 

Druh odpadu 
20 03 01 
20 03 01 
20 03 01 

Názov položky 
110-140 litrová nádoba 
240 litrová nádoba 
1100 litrový kontajner 

Jednotková cena v € za jeden zber bez DPH 
0,39 € / ks 
0,47 € / ks 
2,13 € / ks 

Cena za vývoz komunálneho odpadu 
P.č. 

1 
Druh odpadu 

20 03 01 
Názov položky 

Preprava odpadu 
Jednotková cena v € za jeden km bez Dnl I 

1,42 € /km 

Cena za zneškodnenie komunálneho odpadu 
P.č. 

1 
Druh odpadu 

20 03 01 
Názov odpadu 

Zmesový komunálny odpad 
Jednotková cena v € za tonu zneškodnenia 

26,66 € 

Zákonný poplatok 
P.č. 

1 
T i ; - : ; - 5 

Zák. poplatok 
Názov položky 

Zákonný poplatok 
Zákonný poplatok v € 

4,979 €/tona 

Poznámky: 
í. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. 
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