
DODATOK č. 1 
k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného 

stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj, zo dňa 30.12.2010 
uzatvorená podra ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodneho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a § 81 odsek 9 zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopinení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov medzi: 

'Objednávatel'om: 
Obchodný názov: Obec Čataj 

Sídlo:  Čataj č.333, 900 83 
Zapísaný v Obchodnom registri: 

Štatutárny orgán: Marta Tušová, starosta 
V zastúpení: Marta Tušová, starosta 

Telefón: 033/ 645 0107 
Fax: 

E-mail: 
IČO: 00304719 
DIČ: 2020682862 

Bankové spojenie: VÚB 
číslo účtu:  3466411657/ 0200 

Novým Zhotoviterom: 
Obchodný názov: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Sídlo: Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 40469/B 

Štatutárny orgán: RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konater 
Ing. Vítézslav Tymr, konater 

v zastúpení na základe pinej moci : Martina Ábelová, obchodný zástupca 
Telefón: +421/ 917 757 603 

Fax: +421/ 2/ 444 63 019 
IČO: 36 357 065 

IC DPH SK 2022183515 
Bankové spojenie: UniCredit Bank 

Číslo účtu: 1428327025/1111 
IBAN: SK77 1111 0000 0014 2832 7025 

Ktorý je právny nástupca spoločnosti: 

Obchodný názov: AVE Bratislava s.r.o. 
Sídlo:  Hlohová 6, 821 07 Bratislava 

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 36350/B 
IČO: 35 939 443 

IC DPH: SK 2022025533 

(d'alej aj ako „zmluvné strany) 

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s ČIánkom 8 bodom 3 Zmluvy o zbere, odvoze 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj 
dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 
drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010 v nasledovnom znení: 

článok 4 „Odplata za pinenie predmetu zmluvy" sa v bode 7 mení a dopĺňa o nasledujúce odseky 
v nasiedovnom znení : 

1 



1"ffil 7. Zhotoviter je oprávnený upravit' ceny za zhodnotenie a zneškodnenie odpadov jednostranne 
v prípade zmeny miery inflácie viac ako o 1 % meranej indexom spotrebiterských cien a 
oznámenej štatistickým úradom SR za príslušný rok, úprave cien energif, pohonných látok, zmeny 
sadzby DPH a iných súvisiacich zmien právnych predpisov alebo v prípade, ak sa počas roka 
preukázatefne zvýšia náklady zhotovitera na nakladanie s odpadmi nad ročnú dohodnutú cenu za 
predmet zmluvy stanovenú na predmetný rok zvýšením ceny vstupov o viac ako 5%, a to ku dňu 
realizácie zákonnej upravy. 

Zhotoviter oznámi rozsah zvýšenia objednávaterovi bez zbytočného odkladu po uverejnení 
potrebných údajov štatistickým úradom SR. Zyýšenie je vždy účinné počnúc 1. januárom 
kalendárneho roka a to aj v pripade, ak ho zhotoviter  oznámi objednávaterovi neskôr, 
objednávatef v takom prípade vyrovná vzniknutý nedoplatok pri najbližšej fakturácií. 

Zmluvné strany sa zaväzujú v primeranom časovom predstihu pred uplynutírn dojednanej doby 
trvania cenovej prílohy podra predošlého odseku rokovať o uzavretí novej cenovej prílohy na ďalšie 
obdobie. 

Ak objednávater odmietne prijat' návrh cenovej prilohy podfa Článku 4, bodu 7, ktorý mu predložil 
zhotoviter, alebo ak taký návrh cenovej prŕiohy neprijme v iehote určenej zhotoviterom, predlžuje sa 
platnost' a záväznosť poslednej uzavretej cenovej prilohy až d ❑ uzavretia novej cenovej prílohy, 
resp. až do zániku tejto zmluvy. 

11. 

Článok 7 „Osobitné dojednania" sa dopífia v nasledovnom znení: 

9. Zhotoviter je oprávnený v pripade opakovaného porušenia alebo nepInenia povinnostf 
objednávaterom uvedených v tejto zmluve, u kt ❑ r-ých objednávater nepreukáže objektívne prekážky 
a na ich porušenie alebo nepinenie bol pĺsomne upozornený a nevykonal v nevyhnutne potrebnej 
dobe nápravu, zabezpečit' pinenie povinností vyplývajúcich z predmetu zmiuvy iným spósobom na 
nákiady objednávatera. 

10.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zmluvná strana dostane do omeškania s pinením 
svojho peňažného záväzku podfa tejto zmluvy, má druhá zmiuvná strana právo požadovať od 
zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní, zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
čiastky, a to za každý deň omeškania. 

11.V pripade ak z dc5vodu neposkytnutia súčinností objednávatera nedôjde k riadnemu a včasnému 
pineniu predmetu tejto zmluvy zo strany zhotovitera, zhotoviter sa zbavuje povinnosti uhradenia 
akejkorvek sankcie alebo náhrady škody tým vzniknutej. V pripade, ak objednávater alebo 
akékofvek tretie osoby nachádzajúce v mieste pinenia predmetu zmluvy spôsobia zhotaviterovi 
škodu alebo dôjde k odcudzeniu prenajatých zberných nádob, zariadení alebo inom hnuternom 
majetku vo vlastníctve zhatovitera, je objednávater povinný zhotoviterovi nahradit' škodu v celom 
rozsahu. Za znehodnotenie, či nadmerné opotrebenie zbernej nádoby sa nepovažuje poškodenie 
vzniknuté činnost'ou paskytovatera. 

12.Zhotoviter nezodpovedá za sankcie uložené objednávatefovi za porušenie povinností podra zákona 
o odpadoch a súvisiacich predpisov iba v pripade: 

1.1. havárií na zariadení, ktoré neboli spôsobené činnost'ou zhotovitera, 
1.2. vedomého porušenia zákona o odpadoch zo strany zamestnancov objednávatera, 
1.3. porušenia zákona ❑ odpadoch týkajúcich sa nakladania s odpadmi v zariadeniach na 

zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov prevádzkovaných objednávaterom, 

1.4. závad porušujúcich zákon o odpadoch, ktoré boli zistené v priestoroch objednávatera 
neprístupných zamestnancom zhotovitera, 

1.5.závad, na ktoré boi objednávater opakovane pisomnou formou upozornený zo strany 
zhotovitera, 



Aĺ7 1.6. závad spôsobených zamestnancami tretích osôb vykonávajúcich práce v sídle objednávatera 
ĺ na jeho žiadosť. 
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13.V prípade, ak clójde zo strany objednávatel'a k nesprávnemu vytriedeniu odpadu alebo ktorákoľvek 
zberná nádoba na odpad bude obsahovat' odpad nezodpovedajúci jeho určeniu podra podmienok 
uvedených v tejto zmluve, zhotovitel' vystaví objednávaterovi reklamačný lístok. Reklamácia 
odpadu v mieste objednávatera sa uskutoční za účasti zhotovitera, ktorý vyhotoví 
fotodokumentáciu o reklamovanom odpade v lehote najneskór nasledujúci deň po zistení takéhoto 
odpadu zo strany zhotovitera alebo nahlásení zo strany objednávatel'a. Zhotoviter má právo 
odmietnut' prevzatie nevytriedeného alebo odpadu nezodpovedajúcemu jeho určeniu podra 
podmienok uvedených v tejto zmluve, až do jeho správneho vytriedenia alebo jeho 
zhodnocovania/zneškodňovania. Náklady na vytriedenie / zneškodnenie odpadu odde l ene 
zbieranej zložky KO v zbernej nádobe / vreci pre ňu určenej, hradí Objednávater (obec), ak sa zistí, 
že jej obsah (vreca / nádoby) zahŕňa inú zložku KO, než pre akú je zberná nádoba určená 
v rozsahu 50 %. Ak nebude možné odpad nezodpovedajúci jej určeniu podra podmienok 
uvedených v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a zhodnotiť ako druhotnú surovinu, bude tento odpad 
kategorizovaný ako zmesový komunálny odpad a jeho vývoz a zneškodnenie bude 
Objednávateľovi fakturovaný v zmysle platnej cenovej prílohy pre daný druh katalágového čísla 
odpadu. 

1.Cenová príloha, ktorá je neoddeliternou súčast'ou Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010 
sa mení a dopĺňa podra Cenovej prílohy k Dodatku č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj. 

IV. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného 
stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu obomi zmIuvnými stranami a účinnost' dňa 
01.02.2017. 

3. Tento Dodatok mení a dopĺňa Zmluvu o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 
drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010 

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

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch s platnost'ou originálu, pričom zhotoviter obdrží 
dve vyhotovenia a objednávater obdrží jedno vyhotovenie. 

V .................. , dňa  ............................................ V Bratislave, dňa .....................  

objednávater 
OBEC Čataj 

Marta Tušová, starosta obce 

Zhotovitel' 
AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. 

Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA a Ing. Vítézslav 

Osv£■ to,4 24. 821 05 nrdrislava 

T r, konatelia spoločnosti 

tč0. 36 357065 
CiPH: Sk20

22/835!5 

Rr ,7E AVE 
odpaoľové /-1Gsodarstvo sro. 
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CENOVÁ Páĺl..OHA K DODATKU Č. 1 KZmluve o zbere, odvoze a zneškodriovaní komunálneho 
odp ■du, drobného etaVebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo.dňa 30.12. 2010 

Objednávater Zhotoviteľ 
Názov obce / spoločnosti: 

Sídlo: 

Obec Čataj 

Čataj č.333. 900 83 

AVE SK odpadové hodpodárstvo s.r.o. 

Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
Obchodný register: Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl č.40469/B 

Zastúpený: Marta Tušová, starosta Dr Peter Krasnec, PhD. MBA a Vítézslav 
Tymr, konatelia spoločnosti 

Telefón: 033 / 645 01 07 421/259301071 
Fax: 421/259301071 
IČO: 00304719 36357065 
DIČ: 2020682826 2022183515 
IČ pre DPH SK 2022183515 

Predmet prílohy 

Touto cenovou prífohou sa mení / dopíŕla cenová príloha k Znnluve o zbere, odvoze a zneškodňovani komunálneho 
odpadu. drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010 

A/ Ceny za manipuláciu s nádobami a ich prepravou na miesto zhodnotenia / zneškodnenia: 

Názov služby merná 
jednotka 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s DPH 

Manipulácia s nádobou 1101, 1201 ks 0,37 0,44 
Manipulácia s nádobou 2401 ks 0,46 0,55 
Manipulácia s nádobou 11001 ks 1,86 2,23 
Manipulácia s nádobou - sklo ks 3,00 3,60 
Doprava odpadu km 1,48 1,78 
Vrecia na SZ ks 0,15 0,18 

B/ Ceny za zneškodnenie odpadov 

kat.číslo 
odpadu 

kateg. Názov služby merná 
jednotka 

Cena v € 

bez DPH 
Cena v € s DPH 

20 03 01 O Zneškodnenie odpadu- zmesový komunálny odpad t 25,90 31,08 
20 03 07 O Zneškodnenie odpadu- objemný odpad t 25,90 31,08 

17 01 07 O 
Zneškodnenie odpadu- zmesi betónu, 
tehál,škridiel,obkladového materiálu a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

t 6.15 7,38 

17 01 01 O Zneškodnenie odpadu- betán t 6,15 7,38 

17 05 04 0 
Zneškodnenie odpadu- zemina a kamenivo iné ako 
uvedené v 17 05 03 t 6,15 7,38 

17 09 04 0 
Zneškodnenie odpadu- zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

t 32,24 38,69 

Poznámky: 

Uvedené ceny za zneskodnenie odpadu nezahŕňajú zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov 1. podľa Prilohy Č.1 zákona č 17/2004 Z.z. a jeho dopinení v zmysie zakona Č. 434/2013 Z.z. o popiatkoch. 

V Bratislave dňa : 

Obec Čataj v zastúpenŕ 
starostom Marta Tušová 

 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.ro. Dr. 
Peter nec, PhD.,MBA a Ing. Vítészlav 

Tymr, kona e 

AVE SK odpadov hospoOár:;tvo s LL). 
Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
1ČO: 36 35 7 065 ič OPH• Sk(2022;83515 
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