Dodatok č. 6
ZMLUVY č. 1925
o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Držiteľ odpadu:

Obec Predmier
Predmier č. 55, 013 51 Predmier
Štefan Klus, starosta obce
00 321 567
2020618534

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
1.2

Zneškodňovateľ odpadu:

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva
Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva
36 400 491
2020106429
SK2020106429
OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

Čl. II.
PREDMET DODATKU
2.2 Dôvodom pre uzatvorenie tohto Dodatku sú dôsledky vyššej moci (pandémia, vojna,
inflácia), ktoré zmluvné strany pri podpise zmluvy nemohli predpokladať/očakávať,
a ktoré zásadným spôsobom zvyšujú náklady poskytovaných služieb zberu, prepravy,
zhodnocovania/zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
až do tej miery, že plnenie služieb sa stáva za zmluvne dojednaných podmienok
nemožným.
2.3 Zmluvné strany sú si vedomé dôsledkov vyššej moci a v záujme plnenia Zmluvy č. 1925
sú uzrozumené a súhlasia s úpravou cien poskytovaných služieb vo výške medziročného
inflačného rastu k 06/2022 o 13,2% s účinnosťou od 1.8.2022.
2.4 Dodatkom je zmenená Príloha č. 1 Cenník služieb.
ČL. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1

Tento dodatok nadobúda
zverejnenia.

platnosť

dňom 01.08.2022, účinnosť deň po dni jeho

3.2

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých po jej
podpísaní oboma zmluvnými stranami, každá obdrží po jednom vyhotovení.

3.3

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je uzatvorený v súlade s ich prejavom vôle,
slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 26.07.2022
Za Držiteľa odpadu

Za Zneškodňovateľa odpadu

.....................................................................
Štefan Klus
Starosta obce

.......................................................................
Ing. Miloš Ďurajka
Predseda predstavenstva T+T, a.s.

......................................................................
Mgr. Alena Krčmáriková
Člen predstavenstva T+T, a.s.

Príloha č. 1 k Zmluve č. 1925 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov – Cenník služieb od 1.8.2022
Držiteľ a zneškodňovateľ si dojednali zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov ako aj užívanie nádob nasledovne – uvedený počet nádob je
priebežne menený v súlade s požiadavkami obce.
Ceny za práce a služby sú uvedené bez DPH. K cene za práce a služby je samostatne fakturovaný
poplatok za uloženie odpadov v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
1. Vývoz 110 l nádob:
Počet: 164 ks 110 l nádob x 26 vývozov/ročne x 2,3416 €
Rozpis ceny: vývoz
EUR
0,8524

nájom nádob
0,4930

manipulácia na skládke
0,9962

2. Vývoz 240 l nádob:
Počet: 205 ks 240 l nádob x 26 vývozov/ročne x 3,8299 €
Rozpis ceny: vývoz
EUR
1,1917

nájom nádob
0,6346

manipulácia na skládke
2,0036

3. Vývoz 1100 l kontajnerov
Počet: 7 ks 1100 l kontajnerov x 26 vývozov/ročne x 12,3692 €
Rozpis ceny: vývoz
EUR
3,4331

nájom nádob
2,9365

manipulácia na skládke
5,9996

V Žiline, dňa 26.07.2022
Za Držiteľa odpadu

Za Zneškodňovateľa odpadu

.....................................................................
Štefan Klus
Starosta obce

.......................................................................
Ing. Miloš Ďurajka
Predseda predstavenstva T+T, a.s.

......................................................................
Mgr. Alena Krčmáriková
Člen predstavenstva T+T, a.s.

