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DODATOK 4/2021 
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  

na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 
 

               Zmluvné strany  

ZHOTOVITEĽ:  

FÚRA s.r.o.  

IČO: 36211451 

DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 

sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce 

              Korešp. adresa: Jantárová 1, 040 01 Košice 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 

číslo účtu: 4854074001/5600 

zást.: PhDr. Miroslav Fúra, konateľ  

tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433 

 

Č l á n o k   I. 

Predmet dodatku 

Tento  dodatok  upravuje  spôsob a realizáciu  zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

kat. číslo 20 01 08  v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

Č l á n o k   II. 

Zásady zberu 

Pravidelný zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa vykonáva na základe 

harmonogramu. Kuchynský odpad bude skladovaný v 60 l sudoch. V deň vývozu sa uskutoční výmena celého suda 

aj v prípade, ak sud nebude naplnený. 

Do doby odovzdania odpadu je objednávateľ povinný primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského 

a reštauračného odpadu. 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 

zvyšky, vaječné škrupiny, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín. 

Objednávateľ sa zaväzuje že kuchynský odpad nebude obsahovať: jedlé oleje a tuky (samostatný zber), 

cigaretové ohorky, obväzy, kamene, uhynuté zvieratá, zvyšky jedla v obaloch, plechovky, fľaše alebo iné 

cudzorodé predmety. 

 

Č l á n o k   III. 

Cena za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

Cena za zber  biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu  s katalógovým  číslom 20 01 08:  

Vývoz, manipulácia, zneškodnenie 120 l  nádoby: 13,00 € / vývoz 

Interval vývozu:    marec – november 1x týždenne; december – február 1x za 2 týždne 

Prenájom 120 l nádob:                               1,00 €/ks/mesiac 
Vývozné miesto, kontaktná osoba:           Obecný úrad Kalša,  055/6966878 

Cena:                                                           10 l BIO vrecko:  0,12 €/ks,  10 l vedierko:  2,50 €/ks 

 

Kuchynský odpad môžu občania uložiť do nádoby aj čistý bez bio vrecka. Ceny budú predmetom fakturácie 1 x 

mesačne,  so 14 - dňovou lehotou splatnosti, pričom zhotoviteľ je po dohode s objednávateľom oprávnený ich 

zmeniť.   

Č l á n o k   IV. 

Záverečné ustanovenie 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  Týmto 

dodatkom sa ruší dodatok 1/2016 na nepravidelný zber kuchynského odpadu. Dodatok je uzavretý  na dobu  neurčitú 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Uvedené ceny sú bez DPH. Tento dodatok nemá vplyv na ustanovenia 

základnej zmluvy  o poskytovaní služieb v oblasti  nakladania s odpadmi v znení ďalších dodatkov. Dodatok je 

vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení dostane každá zmluvná strana.  

 

      V Košiciach, dňa 30.6.2021                            V Kalši, dňa 30.6.2021   

  
 

                .......................................                       .................................. 

                      zhotoviteľ                           objednávateľ 

     OBJEDNÁVATEĽ:  

Obec Kalša 

  

IČO: 00324272 

DIČ: 2021236019 

 

sídlo: Obecný úrad Kalša 128 

                          044 18 Kalša 

 

zast.:  Ing. Gabriela Ivaňáková  – starostka obce 

tel.:    0915 788 295 

 

 


