
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE Č. 5/2008 0 DIELO UZAVRETEJ PODĽA § 536
A NASL.OBCHODNÉH0 ZÁKONNÍKA

Tento   dodatok   č.   7   kzmluve   č.   5/2008   odielo   uzavretej   podľa   §   536   anasl.   Obchodného
zákonníka („Zmluva") sa uzatvára medzi :

1.        Oóec   yj.#oAmJďj7   #4ď   WóÁom,   925   55      Vinohrady   nad   Váhom,   IČO:   00306   304,
zastúpenie: Ing. Eva Hanusová, starostka obce  ( „Obec" )

a

2.        KOMPLEX -odpadová  spoločnost', s.r.o.  so  sídlom  č.13l,  925  54   Pusté  sady  ,  IČO:
34100  644,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Trnava,  Oddiel:  Sro,  vložka
číslo:  218/T,   zastúpenie:   Ing  Jaroslav   Serenčéš,  konatel',     Ing.   Slavomír  Faško,  konateľ,
zastúpený podl'a plnej moci   lng. Jaroslavom Serenčéšom ( „Spoločnost"  )

Obec  a  Spoločnost'  budú  ďalej  jednotlivo  označovaní  ako  „Zmluvná  strana"  a spoločne  ako
„Zmluvné strany".

PREDMET DODATKU

Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   dňom    01.01.2021    sa   Zmluva   týmto   dodatkom   kzmluve

(„Dodatok") mení v nižšie uvedenom rozsahu takto:

Mení sa znenie čl.1.1.1  Zmlu kioré bude znieť:

Spôsob  a podmienky  úhrady  nákladov  Obcou  vo  vzťahu  k vytriedeným  zložkám  komunálnych

odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozši'rená zodpovednost' výrobcov obalov

(i)    Obec    zabezpeči'    na    svoje    náklady    po    dohode    soSpoločnosťou    vývoz    každej    zbemej
nádoby/kontajnera alebo vreca, určených pre oddelene zberanú zložku komunálneho odpadu na ktorú

sa vzťahuje  rozšírená  zodpovednosť  výrobcu  (uvedené  v Prílohe  1  tejto  zmluvy)  v prípade,  ak  tieto
náklady nehradí pri'slušná OZV z dôvodu vykonania kontroly zberných nádob/kontajnerov/vriec kedy

obsah takejto zbemej nádoby/kontajnera/vreca zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než pre akú je
zberná nádoba/kontajner/vrece  určená v rozsahu  nad  prípustnú  mieru znečistenia stanovenú  v  prílohe

č.  8a zákona o odpadoch.

(ii)    Obec  uhradí  Spoločnosti  kladný  rozdiel  medzi  výškou  nákladov  na  vývoz  vytriedenej  zložky
komunálnych  odpadov,  ako  sú  dohodnuté  v Zmluve  -  v  Prílohe  1  tejto  zmluvy    a výškou  nákladov,

ktoré   Spoločnosti  za  služby  odvozu  uhradila  príslušná  OZV  pre  obaly,   ato  za  obdobie  každého

kalendárneho  mesiaca,  v ktorom táto  OZV  uhradila  Spoločnosti  znížené  náklady,  kedy  dôvodom  pre

uhradenie  iba  znížených  nákladov  zo  strany  takejto  OZV  bola  skutočnosť,  že  Obec  neuskutočnila
zmeny   v systéme  triedeného  zberu,  ktoré  takáto  OZV  navrhla  na  základe  vykonaného  overenia
funkčnosti a nákladovosti triedeného zbeľu obce.



b)  Mení sa znenie Bodu 8) v PRILOHE I   Zmluw. ktoré bude znieť:

8\  Cena  za zber a i)rei)mvu seDarovanÝch zložiek ĺ  Dlastv.  oaDier. sklo.  obalv z  kovu. viacvrstvové
kombinované materiálv na báze leDenkv -tetrai)akv \

Vyseparované zložky sa stávajú po zbere mqjetkom spoločnosti KOMPLEX -odpadová spoločnost', sj..o.

Služba Typ nádoby Frekvencia
Cena v €za1zber Cena  v€za1zber

zberu a prepravu /1ksbezDPH a prept.avu/1kssDPH

Zber plastov(zbervriecpo obci )
1201  vrece 1 3  x ročne 0,60 - 0,90 0,72 -1,08

Zber papiera  (  11001 nádoby vovlastníctveKomplex-odpadováspoločnosť,s.r.o.)
11001  nádoba 24 x ročne *8,00 9,60

Zber víacvrstvovýchkombinoý-anýchm'ateriálov na bázelepenky-tetrapakov(11001nádobyvovlastníctveKomplex-odpadováspoločnosť,s.r.o.)

11001  nádoba 12 x ročne *20,00 24,00

Zber skla  (  11001 nádoby vovlastníctveKomplex-odpadováspoločnosť,s.r.o.)
1 1 00  1 nádoba 13  x ročne *8,50 10,20

Zber obalov z kovu  (  11001nádobyvovlastníctveKomplex -odpadováspoločnosť,s.r.o.)
1100  1 nádoba 1 2 x ročne *20,00 24,00

>     *  v ceneje zahrnutý aj  prenájom  11001  nádob

>    Vrecový systém plastov prebieha výmenou plného vreca 2a prázdne
>    Cena vrecaje 2ahrnutá v cene za zber a prepravu vriec
>    Povinnost'  financovať  služby  uvedené  vbode  8)  prešla  od  01.07.2016  z Obce  na  Organizáciu

zodpovednosti výrobcov pre obaly („OZV„), s ktorou má obec u2atvorenú platnú zmluvu.



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

2. Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami.

3. Tento  Dodatok  nadobudne   účinnost'  v deň  nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku v zmysle

§ 47a ods.1  zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonni'k v znení neskorších predpisov.

4. Tento  dodatok  sa  vyhotovuje  v  dvoch  (2)  vyhotoveniach, z ktorých každá  Zmluvná strana

obdrží po jednom ( 1 ) vyhotovení.
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