
Dodatokč. 13
k Zmluve o vykonávaní určitých činností nakladania s komunálnymi odpadmi

a sdrobnými stavebnými odpadmia o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:

(ďalej len „dodatok“)

Obec Bukovec
Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec
00 324 027
Ing. Lýdia Mikulová, starostka

(ďalej len „objednávateľ““)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v:

KOSIT EASTs.r.o.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
50 273 884
2120268645
SK2120268645
Ing. Lucia Šprine a Ing. Branislav Šprinc — na základe plnej moci
Tatra banka,a.s.
SK86 1100 0000 0029 4902 3996
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39064/V

(ďalej len „dodávateľ“)
( „objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvnéstrany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o vykonávaní určitých činností
nakladania s komunálnymi odpadmia s drobnými stavebnými odpadmia 0 poskytovaní služieb

v odpadovom hospodárstve zo dňa 10.01.2008 (ďalej len „zmluva“):

I.
Predmet dodatku

1. Clánok IV bod 1. zmluvy sa mení a bude znieť:

Zmluvné stranysa dohodli. že dodávateľovi patrí za výkon služieb špecifikovanýchvčlánku1l odsek
3 zmluvy. v rozsahu podľa článku1I odsek 3 zmluvy, boda) a b) odplata vo výške 1 371,35 € bez
DPH. slovom jedentisíctristosedemdesiatjeden eur tridsaťpäť centov, mesačne. boda) á c) vo výške
1 256,25 € bez DPH, slovom jedentisicdvestopäť desiatšesť eur dvadsaťpäť centov. mesačne.

2. Zmluvné strany sa dohodli na novej Prílohe č. 1 — Cenník zmluvy, ktorá s účinnosťou k 1.5.2022
plne nahrádza pôvodnú Prílohuč. 1 - Cenník zmluvy a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto
dodatku.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné a účinné bez
zmeny.



2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 1.5.2022.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch
s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu
porozumeli a nemajú k nemu výhrady,ani ďalšie pripomienky,že ich zmluvná voľnosťnie je
obmedzená, svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne avážne, určito
a zrozumiteľne, že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na
znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

„04. L

V Bukovci, dňa 2$.04. 202A. V Košiciach, dňa Za: 2012

Dodávateľ:

Obec Bukovec
ng. Lýdia Mikulová, starostka



Príloha č.1 — Cenník

1. PRENÁJOM
A) Prenájom kontajnerov( 1 kus)

veľkokapacitný kontajner ramenový ( VKK)

5,7m? 2,20 57,20
veľkoobjemový kontajner hákový (VOK ) — abroll
16,30 m? 5,40 135,00

2. PREPRAVA

A) preprava odpadov

vozidlo do 3,5 t ( dodávka, malý valník )

vozidlo nad 3,5 t ( vyklápač, valník )

nosič kontajnerov ramenový VKK

nosič kontajnerov ramenový VKK s vlekom
nosič kontajnerov hákový VOK- abroll
nosič kontajnerov hákový VOK - abroll s vlekom

B) iná preprava

hydraulická ruka 2,50 8,50
nakladač 2,20 14,00

3. TERMOVALORIZÁTOR - 1100 | preprava a zhodnotenie

1100 L kontajner — právnické aj fyzické osoby ( bez prenájmu nádoby)—

4. TERMOVALORIZÁTOR, Divízia spracovania odpadov
A) zhodnotenie/zhromažďovanie odpadov kategórie"O" - ostatný odpad

zhodnotenie/zhromažďovanie
zhromažďovanie inertného odpadu
zhodnotenie/zhromažďovanie 20 01 08 - BRKO

zhodnotenie/zhromažďovanie 20 01 25 — jedlé oleje a tuky
zhodnotenie/zhromažďovanie 20 02 01 — BRO (nie ZEVO)

5. PREDAJ

200 L sud
IBC kontajner
120 L kontajner
240 L kontajner
1100 L kontajner



6.LETNÁ ÚDRŽBA

A) strojná - malý mechanizmus ( multicar)

zametanie ( bez zneškodnenia odpadu) 2,01 22,42 2,60
zametanie ( vrátane zneškodnenia odpadu) 2,01 23,95 2,20

B) strojná - veľký zameták, kropiace vozidlo, sypač

zametanie ( vrátane zneškodnenia odpadu) 2,12 25,72 5,43
zametanie ( bez zneškodnenia odpadu) 2,12 23,36 5,43
sypač 2,59 29,49 5,27
kropenie 2,60 10,38 5,43

C) Iná činnosť

prenájom stojanov ( menej ako 14 dní)
renájom stojanov( viac ako 14 dní

ručné zametanie ( 1 pracovník )

vrece so zneškodnením odpadu k stojanom
vrece bez zneškodnenia odpadu k stojanom

D) Predaj technologickej vody- cisterna 10m?

Predaj ( vypustenie vody napr.bazény ) 2,60 27,14

7. PRENÁJOM CHEMICKÝCH TOALIET

A) Dlhodobý prenájom viac ako 14 dní

1ks WC
2 ks WC

3 ks WC

4 ks WC

5ks WC
6 ks WC aviac
Jazdný výkon 1,60
Vyčistenie WC

K cene WCsa pripočíta jazdný výkon vozidla pri dovoze a odvoze WCa pri čistení WC.



B) Krátkodobý prenájom menej ako 14 dní

1ks WC

2 ks WC

3 ks WC

4 ks WC

5 ks WC

6 ks WC aviac
Jazdný výkon

Vyčistenie WC
1,60

K cene WCsa pripočíta jazdný výkon vozidla pri dovoze a odvoze WCa pri čistení WC.

v RUKOU v dňa 2Ý-09. 2072 V Košiciach dňa z4-0 M M0 A..

Za posk ľa:

KOSIT, S.r.o: 7

Ing. Ľúciť Šprinc NYA firovilšľov Šprinc
na základe plnej moci


