
1 
 

D O D A T O K   č.  6 
k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného 

stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Uľany, zo dňa 21.09.2010 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 

81 odsek 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Objednávateľom: 
Obchodný názov:  Obec Pusté Uľany 

Sídlo: Hlavná 91/208 
Zapísaný v Obchodnom registri:  

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Čambál, starosta 
V zastúpení:   Ing. Henrich Čambál, starosta 

Telefón: 031 / 784 51 21 
E-mail:  

IČO: 00306134 
DIČ: 2021006724 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 19426132 / 0200 

 
a 
 

Zhotoviteľom: 
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 

V zastúpení : RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ 
Ing. Vítězslav Tymr, konateľ 

 Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bolčíková, obchodný zástupca  
Telefón: +421/ 917 757 603  
E-mail: zuzana.bolcikova@avesk.sk  

IČO: 36 357 065 
IC DPH SK 2022183515 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 25943603/7500 

IBAN: SK52 7500 0000 0000 2594 3603      
 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s Článkom 8 bodom 3 Zmluvy o zbere, odvoze 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté 

Uľany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Uľany zo dňa 21.09.2010, ktorý 

upravuje Cenovú prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Uľany zo dňa 

21.09.2010. 

V prípade ak sú plastové/plechové zberné nádoby/kontajnery na zmesový komunálny odpad 

a biologicky rozložiteľný odpad Objednávateľa označené RFID čipom, fakturácia položky manipulácia 

v zmysle Zmluvy sa bude riadiť počtom presne zmanipulovaných nádob za fakturačné obdobie (1 

kalendárny mesiac). V prípade navýšenia počtu zberných nádob/kontajnerov je objednávateľ povinný 

o tejto skutočnosti písomne upovedomiť Zhotoviteľa a označiť nádobu RFID čipom. 
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I. 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného 

stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Uľany sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

01.01.2022. 

3. Tento Dodatok mení a dopĺňa Zmluvu o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 

drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Uľany zo dňa 21.09.2010 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží 

dve vyhotovenia a objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

 

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

 

 

 

 

…………………………………… 

objednávateľ 

OBEC Pusté Uľany 
Ing. Henrich Čambál, starosta obce 

 

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

 

 

 

 

…………………………………… 

Zhotoviteľ 

AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.     

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA a  

Ing. Vítězslav Tymr, konatelia
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Cenová príloha k dodatku č. 6 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 
drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Úľany zo dňa 21.09.2010 

 

Predmet prílohy 

 

Touto cenovou prílohou sa mení / dopĺňa cenová príloha k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté Úľany zo dňa 21.09.2010 

 
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 

Doprava odpadu 
 

km 1,85 2,22 

Prenájom nádob 1100l - pôvodné 
 

Ks/mesiac 1,52 1,82 

Prenájom nádob 1100l - nové 
 

Ks/mesiac 7,30 8,76 

  Manipulácia so 110/120l nádobou ks 0,50 0,60 

  Manipulácia s 240l nádobou ks 0,70 0,84 

  Manipulácia s 1100l nádobou ks 2,10 2,52 

  Manipulácia s VKK 5 – 35m3 Hod. 15,68 18,82 

  120l vrecia ks 0,18 0,22 
 

B/ Ceny za zneškodnenie odpadov    
 

Kat. číslo 
odpadu 

Kateg. Názov odpadu 
merná 

jednotka 
Cena v € bez 

DPH 
Cena v €  

s DPH 

20 03 01 O 
Zneškodnenie odpadu - zmesový 
komunálny odpad 

t 55,00 66,00 

20 03 07 O Zneškodnenie odpadu - objemný odpad t 70,00 84,00 

20 03 08 O 
Zneškodnenie odpadu - Drobný stavebný 
odpad 

t 40,00 48,00 

20 02 02 O 
Zneškodnenie odpadu - zemina a 
kamenivo 

t 30,00 36,00 

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

t 90,00 108,00 

 

Poznámky:      

1. 
Uvedené ceny za zneškodnenie odpadu nezahŕňajú zákonný poplatok za uloženie odpadu na 
skládke odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

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

 
 
 
 

            

OBEC Pusté Uľany 
Ing. Henrich Čambál, 

starosta obce  

 
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA a  
Ing. Vítězslav Tymr, konatelia 

 


