
Dodatok č. 15
k Zmluve o dielo

uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s $ 536 Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Obec Ľubeľa
zast: Ing. Erik Gemzický, PhD., starosta obce
sídlo: 032 14 Ľubeľa
č. účtu/ IBAN: SK9602000000000019326342
bank. spojenie: VUB,a.s Liptovský Mikuláš
IČO: 315567
(ďalej len ,„ objednávateľ alebo obec “)

Zhotoviteľ: OZO, a.s.
zast: Bc. Bubniak Ján, predseda predstavenstva
sídlo: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
bank. spoj: Tatra banka,a.s.
č. účtu/ IBAN: SK4611000000002625714889
ICO: 36 380 415
IČ DPH: SK2020126328
(ďalej len ,, zhotoviteľ “)

Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli s účinnosťou od 1.1.2023 na tomto dodatku.

Článok II. Predmet zmluvy sa mení nasledovne:

1. Predmetom zmluvy o dielo je zabezpečenie zberu, vývozu zneškodnenia/ zhodnotenia
komunálnych odpadov,kat. číslo 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08 ( podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.Z.), ktoré vznikajú na území obce.
V prípade, že vznikne povinnosť upraviť odpad pred jeho zneškodnením na skládke
odpadov, zhotoviteľ zabezpečí pre obec úpravu odpadov v súlade s legislatívnymi
podmienkami, resp. splní zákonné podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvnej legislatívy.

Článok III. Ujednanie o cene sa mení nasledovne:

1. V prípade, že zhotoviteľ nebude upravovať odpad pred jeho zneškodnením na skládke
odpadov sa zmluvnéstrany budú riadiť týmto bodom:
a.) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie s odpadom - zber, vývoz

a zneškodnenie komunálneho odpadu (20 01 03) na skládku odpadov cenu:
> zal kuka — nádobu ( 110 1) cenu vo výške 2,39 Eur
> zal nádobu (1 1001) cenu vo výške 12,50 Eur

Cena je vrátane DPH. K cene sa pripočíta zákonný poplatok za uloženie odpadu na
skládku podľa zákona č. 329/2018 Z.z. — Zákon o poplatkoch a nariadenia vlády č.
330/2018 Z.z. ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
(„ďalej len poplatok za uloženie“).

b.) Objednávateľ uhradí za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov, ktorý bude
uložený vo veľkoobjemových kontajneroch ( 6 m", 15 m?) cenu vo výške 42,- Eur /za
1 tonu uloženia odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH.

V prípade, že zhotoviteľ bude upravovať odpad pred jeho zneškodnením na skládke
odpadov sa zmluvné strany budú riadiť týmto bodom:
a.) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie s odpadom — zber a vývoz

komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov, alebo do zariadenia na
zhodnotenie (úpravu) odpadov cenu:

> zal kuka nádobu ( 110 1) cenu vo výške 1,40 Eur / 1 nádobu + DPH
> zal kuka nádobu (1 100 1) cenu vo výške 6,- Eur /1 nádobu + DPH



b.) Cena stanovená za zneškodnenie odpadu na skládke odpadov vo výške 42,- Eur/
1 tonu sa zvýši o 45,- Eur/ 1 tonu, ktorá predstavuje náklady na úpravu odpadov alebo
výrobu tuhého alternatívneho paliva, t.j. celková cena, ktorú objednávateľ uhradí
zhotoviteľovi za odpad do zariadenia na zhodnotenie odpadov bude $87,- Eur / 1 tonu.
K cene sa pripočíta DPH a poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý zhotoviteľ
odvedie za odpad uložený po úprave odpadov na skládke odpadov.

3. Objednávateľ uhradí za zneškodnenie drobného stavebného odpadu (20 03 08) cenu vo
výške 28,- Eur/1 tonu uloženia odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH.

4. Za prepravu veľkoobjemového kontajnera objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vo výške
1,83 Eur za 1 km + manipulácia s kontajnerom 9,- Eur. K uvedeným cenám sa pripočíta
DPH.

5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za zhodnotenie objemného odpadu (20 03 07)
v zariadení na zhodnotenie odpadov a výroby TAP v Svätom Kríži, cenu vo výške 110,-
Eur/ 1 tonu. K cene sa pripočíta DPH. (K cene sa neúčtuje poplatok za uloženie odpadu
na skládke odpadov).

6. Fakturácia sa vykoná 1 x mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia
objednávateľovi.

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 29.11. .....2022

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Otak TUAO100

eú
aaa kbekannnnnnnnenu vorosonossšoc dobovo soovssooone a iodte a osoh.
Ing. Erik Gemzický, PhD. Et Bc. Ján Bubniak

starosta obce j pred edá predstavenstva


