DODATOK K ZMLUVE Č. S95T100573
O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU
Dodávateľ:

FCC Trnava, s. r.o.
Priemyselná 5, 917 01 TRNAVA
tel. 033/3240 600
Zastúpený: Ing. Bystrík Stanko, konateľ
Ing.Tomáš Antal, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK44 0900 0000 0051 1287 8232
IČO: 31449697
IČ DPH : SK2020392352
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1344/T

Odberateľ:

Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obecný úrad, Farská 37 , 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Zastúpený
: Ing. Jaroslav Kráľovič – starosta obce
Kontakt
: starosta@hrnciarovce.sk
Fax:
:
Bankové spojenie
:
IČO
: 34007521

Podľa tohto dodatku následné odstavce jednotlivých článkov zmluvy a predchádzajúcich dodatkov
nahrádzajú pôvodné odstavce v plnom znení.
II.
Cena
Dodávateľ služieb bude fakturovať za predmet plnenia dohodnutú cenu:
I.1. Zvoz zmesového komunálneho odpadu , stav k 30.11.2017
Druh kontajnera , nádoby
110 l, 120 l

počet ks

Vývoz € /ks bez DPH

710

0,558

26

5,312

120 l s prenájmom
vrecia
240 l
240 l s prenájmom
1100 l
1100 l s prenájmom

Jednotková cena ročná ( €/ks/rok ) = cena za vývoz ( €/ks ) x počet vývozov za rok ( napr.26 )
Jednotková cena mesačná ( €/ks/mesiac ) = jednotková cena ročná ( €/ks/rok ) / 12
Výsledná cena uvedená na faktúre je jednotková cena vynásobená počtom zmluvne dohodnutých
kusov kontajnerov.
Zmena v počte fakturovaných zberných nádob sa uskutoční:
a) na základe podpísaných dodacích listov, ktoré sa priložia k faktúre s aktualizovaným
množstvom zberných nádob za mesiac nasledujúci po mesiaci dodania zberných nádob.
b) v prípade zvýšenia alebo zníženia počtu zberných nádob vo vlastníctve odberateľa na
základe písomného odsúhlasenia oboch zmluvných strán, ktoré môže byť i v elektronickej
podobe. Odsúhlasenie bude priložené k prvej faktúre vystavenej po zmene počtu zberných
nádob.
Dodacie listy podľa písm. a) a odsúhlasenie podľa písm. b) sa stávajú prílohou k tejto zmluve.

I.2. Cena za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat.č. 200301 je ku dňu platnosti
a účinnosti tejto zmluvy 26,44 €/t s DPH bez zákonného poplatku. Zneškodnenie ostatných odpadov
na skládke Trnava – Zavarská cesta sa bude fakturovať podľa aktuálneho cenníka (príloha č.1).
K cenám za zneškodnenie odpadu sa pripočítava zákonný poplatok podľa ustanovení zákona č.
434/2013 Z.z..
I.6 Pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov , dopravné a iné služby sú dané cenníkom
( Príloha č.2 ), ktorý je platný do vydania nového cenníka. Aktuálny cenník je v prílohe tohto dodatku,
všetky ďalšie zašleme na vyžiadanie.
Záverečné ustanovenia
1.Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a je platný a účinný od 1.1.2018
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
3. Tento dodatok je prejavom zhodnej a slobodnej vôle oboch účastníkov, čo potvrdzujú svojim
vlastnoručným podpisom.

V Trnave, dňa: 14.12.2017

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.................................................
Ing Bystrík Stanko
konateľ

.................................................
Ing. Jaroslav Kráľovič

.................................................
Ing.Tomáš Antal
konateľ

