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DODATOK C. 11

KZIĺLIJvE o vÝvozr TRIEDENÉuo oDPADU

Tęnto dodatok č' l l k Zm|uve o výr,oze tľiedeného odpadu v znení jej neskorších dodatkov zo
dlia l 9.1Ż.Ż005 (,,Znrluva") sa uzatvára lrredzi:

Vývozca Maľius Pedeľsen a.s. ICo: 34 l |5 90l
Opator'slĺá 1735, 911 01 Tľenčín DIČ: 2020386148
zapísaná v obchodnom ľegistľi na lČ opH: SK2020386l48
Okresnonr súde Tľenčín, odd.: Sa' vl.: 54/R
pľevádzka Zvolen . Lieskovská cesta l 5. Lieskovec, 960 0l Zvolen
zastťlpená: Ing. oliveľ Šujan, člen pľedstavenstva

Ing' Slavonlíľ Faško. člen predstavenstva
v zastúpení: Jozef Pivka, ľiaditeI' pľevádzky

podl'a plnej moci č' 03lMPl19 zo dňa21.03.2019
kontaktná osoba: Pavla Maľková' obchodný zástupca
baĺrkové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 tel. ZY:045 I 5321 -164,5322953

SWIFT:CEKOSKBX faxZY:45 I 5 479 366
e-mail: info@mariuspedeľsen.sk tel. TN:032 l'l 43'7 543-5

zvolen@nariuspedersen.sk fax TN:032 l7 437 542

(d'alej aj ako Vývozca)

Pôvodca meno: obec Vígl'aš IČo: oo 32O 382
adľesa: Zvolenská č.l DlČ:2O21318761

962 02 Vígl'aš
zastúpená: Ing. Róbeľtonl ZáchensKnr, staľostom obce
bank. spojenie: VUB Zvolen a.s. tel.:0903 514 589
IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412 e-mail: staľosta@viglas.net
SWIFT: SUBASKBX

(d'alej aj ako Pôvodca)

Vývozca a Pôvodca budťl d'alej označovaní ako,.Zmluvná stľana" a spoločne ako,,ZIrrluvné strany".

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto ĺlodatkom sa článok v. CENY a PLATOBNÉ
PODMIENKY bod 2 nahrádza norým znením.

člÁľox v'
CENY A PLATOBNE PODMIENKY

Bod 2 sa nahrádza novým znením
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ceny za vývoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

CENY zĺ vÝv oz oDPADU vnĽKooBĺeľĺor.'ŕnĺI KoNTAJNERMI

a) Ceny za lýoz odpadu _ Ranlenový nĺlktaĺtuč ĺto 7 Íon _ kontajner 5 m3, 7 m3, 10 nŕ

b za du _ Hĺiko nukladač đo I0 ton _ 9nŕ

Druh odpadu Kód
odpadu u)

KategĺĎria
odpadu MJ Cena za MJ

v € bez DPH
Cena za MJ
v €sDPH

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnýtni látkami

20 0r 05 N kg 0,48 0,58

Ziaľivky a iný odpad obsahuiúci onut' 20 01 2l N ke 0.00 0,00
Vyľadené zaľiadenia obsahuj úce
chlóľt'l tróľované uhl'ovodíĘ (chl adni čky.
nlľazničky)

20 01 23 N kg 0,08 0,10

oleje a tuĘ iné ako tlvedené v 20 0l 25 20 01 26 N kg 0,l5 0. r8
Farby, tlačiaľenské faľby. lepidlá aživice
obsahuj úce nebezpečné látky 20 01 27 N kg 0,68 0,82

Batéľie a akunulátory uvedené v 16 06 01' ló
0602, alebo l6 06 03

20 0r 33 N kg 0.10 0,12

Vyľadené elektľické a elektronické zaľiadenia
iné ako uvędené v 20 01 21,20 01 23

20 0r 35 N kg 0,08 0,10

Vyľadené elektľické a elek1ľollické zaľiadenia
iné ako uvedené v 20 0l 21'20 01 Ż3 a20 01

35 (rádia' mikľovlnky, Žehličkv' wsávačę .....)
20 01 36 o kg 0,08 0,10

Elektroodpad _ neúplný. rozobľatý.
poškodený alebo ieho časti

20 0l 35
20 01 36

N
o kg 0,40 0,48

V pľípade. že sa pľi zbeľe odpadu q,skytne iný dľuh nebezpečného odpadu' akoje uvedené v tejto tabul'ke' si
vývozca a pôvodca dohodnú d'alší postup pre tento účel na základe ana|ýzy ľesp. identifikácie nebezpečného
odpadu v zInysle Zákona7912015 Z' z. o odpadoch a o Zlnene a doplnení niektoých zákonov.

SluŽba Základnácena
v€

DPHv% DPHv€ Celková cena
v€

I kmjazdy 1,70 20 0,34 2,04

l knl jazdy vozidla s pľívesonl 2,17 20 0,43 2,60

kaŽdých začatých l5 nlin' jednej manipu|ácie
s kontaineľom

6,75 20 1,35 8'í 0

l deň pľenájnlu kontajneľa do l0 m3 1,49 20 0,30 1,79

SluŽba Základná cena
v€

DPHv% DPHv€ Celková cena
v€

I kmjazdy 1,84 20 0,37 2,21

2,33 20 0,47l kmjazdy vozidla s prĺvesonr 2,80

kaŽdýcll začatých l5 nlin. jednej manipulácie
s kontainerom

6,75 20 1,35 8,10

0,61l deĺi pr'enájmu kontajneľa do 20 m3 3,04 20 3,65
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člÁľox vľľ.
zÁvľnnČNÉ usrłxovENĺA DoDATKU

l. Znlluvné stľany po prečítaní tohoto dodatku prehlasujú, Že tento dodatok sa zhoduje s ich pravou a
skutočnou vôl'ou' že nebol uzatvoľený v tiesnĺ zanápadne nevyhovujúcich podnlienok a tla znak
sťllilasu s jeho oŁrsahotĺ lro vlaslnoľučlre podpisujú.

2. ostatné ustanovenia pľedmetnej Znllllvy o vývoze odpadu ostár,ajú nezmenené

3. Tento dodatok nadobťlda platnost' dňom jeho podpisu obidvoma znlluvnýni stľanami a účinnosĺ'
dňom nasledujúcin po dnijeho zveľejnenia na r.vebovoln sídle pôvodcu.

4. Dodatokje vylroĺovený v dvoch vyhotoveniachakaždá zĺluvná stľana obdľží po jednom znjch.

Vo Zvolene, dńa 02.03.20Ż0 V .dňa


