DODATOK č. 2
K zmluve o zvoze a manipulácií odpadu
uzavretí medzi:
Objednávateľ:

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
V zastúpení: Marek Rakoš - starosta
IČO: 00322521
Bank. spojenie: VUB Banka
Č. účtu: SK59 0200 0000 0000 0192 1522

a
dodávateľ – vývozca:

Ladislav Hudák
Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice
IČO: 33 534 471
IČ DPH: SK 1022201411
Bank. spojenie: VÚB Bardejov
Č. účtu: 324843522/0200
Preambula

Dňa 14.08.2015 sa stretli na spoločnom rokovaní zástupcovia Združenia obcí Mikroregión
Sekčov – Topľa a vývozca odpadu Ladislav Hudák, Raslavice, ktorý zabezpečuje vývoz zmesového
komunálneho odpadu a vývoz separovaného odpadu pre obce združené v Mikroregióne
Sekčov – Topľa. Hlavným bodom rokovania bola úprava ceny za vývoz a uloženie zmesového
komunálneho odpadu. Po vzájomnom prehodnotení sa obe strany zhodli na novom dodatku a to
v tomto znení:
Článok I.
Základné vymedzenie predmetu dodatku č. 2 k zmluve zo dňa 28.11.2011
Dopĺňa sa článok I, bod 1 pôvodnej zmluvy takto:
Predmetom tejto zmluvy je zber a preprava zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301
„O“ zhromažďovaného v 110 litrových kukanádobách a objemného odpadu katalógové číslo 200307
„O“ zhromažďovaného vo veľkoobjemových kontajneroch od pôvodcu týchto odpadov (obce).
Mení sa článok II. bod 1 takto:
1) Tento dodatok č. 2 sa uzatvára na dobu neurčitú.

Dopĺňa sa v článku III. pôvodnej zmluvy bod 1 takto:
1) Cena za manipuláciu a zvoz predmetného odpadu je vo výške 0,70 € bez DPH za jednu kuka
nádobu s objemom 110 l.
2) Cena za každé vrece odpadu naviac predstavuje 0,30 € bez DPH.
3) Cena za uloženie odpadu 34,18 €/t
3.1) Zákonný poplatok za vyseparované zložky odpadu 4,98 €/t
3.2) Cena za dopravu pri odvoze objemného odpadu 1,00 € / km bez DPH

Článok II.
Záverečné ustanovenie
1. Tento ,,Dodatok č. 2‘‘ k zmluve o zvoze, manipulácii a uložení odpadu nadobúda účinnosť od
01.08.2015.
2. Ostatné znenia článkov zostávajú v platnosti a sú nemenné.

3. V prípade zmeny cien sa dodávateľ – vývozca a objednávateľ dohodnú na ďalších úpravách
po vzájomnom rokovaní, ktoré budú vykonané formou nového dodatku k pôvodnej zmluve.

V Raslaviciach dňa 14.08.2015

..........................................................................
Za objednávateľa:

....................................................................
Za dodávateľa – vývozcu:

