
DODATOK K ZMLUVE C. SOTTTOOOOS
o zvozE A sKlÁoxovnruĺ oopADU

Dodávatel':
Adresa
Zastúpený

Bankové spojenĺe

lČo
DlČ
lČ DPH
Telefin
Fax

Odberatel':

lČo
Zastúpený
Kontakt

IBAN
SWIFT

Obec
obecný úrad

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vloŽka číslo: 1344lT

FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselnâ 5,917 0í TRNAVA
lng. Eva Mikulášiová, konatel'
lng. Petr Marek, konatel'
lng. Jaroslav Cintavý, oprávnený na podpisovanie
na základe plnej moci

Tatra banka, a.s.,
sK30 1100 0000 0029 4507 0023
TATRSKBX
31449697
2020392352 \

sK2020392352
033/3240600
033t3240618

Dlhá
919 01 Dlhá 1'
006821 95
Peter Fandl
+421 911 397 772

t.
Predmet Dodatku k Zmluve

Predmetoŕn dodatku k Zmluve je úprava počtov nádob na zber komunálneho odpadu podl'a čl' l.'ĺ. zmluvy

lt.
Úprava poětov nádob

Članor ll. bod l"ĺ.'zmluvy, ktoým sa upravu.|Ú jedńotkové ceny za zvozzmesového komunálneho odpadu, sa
mení nasledovne:

,rll.
Gena

Dodávatel' s uŽieb bude fakturovat' 'za predmet plnenia dohodnutÚ cenu

nádob na zmesový komunálny odpad
stav k 1.1.2023

Jed cena ročná ( €/ks/rok ) = cena zavývoz ( €/ks ) x počet vývozov za rok (napr. tu 26)
Jednotková cena mesačná - kfaktúre (€/ks/mesiac;= jednotkovácena ročná (€/ks/rok) l 12

Výsledná cena uvedená na faktÚre je jednotková cena vynásobená počtom zmluvne dohodnutých kusov
kontajnerov.
Samostatná sluŽba elektronickej evidencie nádob a hmotnosti odpadu pri výsype nádoby (pauŠál/vývoz) je
fakturovaná; ak si sluŽbu obec objedná.

Výsyp /vývoz/
JC / nádoba fakturaěná JC /mesiac/Druh

o)g
o

Poěet
vývozo

rok
vza € /ks bez DPH

120 lvo vlastníctve obce 104 0,710 1,538
120 lvo vlastníctve FCC 0

024o l vo vlastnĺctve FCC
24o l vo vlastníctve obce 0,840 1,820

I 3.544 7,6791100 l vo vlastníctve obce
1 100 l vo vlastníctve FCC 0

26

rĺr-



Zmena v počte fakturovaných zberných nádob sa uskutočnĺ:
a) na základe podpísaných dodacích listov, ktoré sa priloŽia k faktúre s aktualizovaným mnoŽstvom zberných

nádob za mesĺac nasledujÚci po mesiaci dodania zberných nádob.
b) v prípade zvýŠenĺa alebo zníżenia počtu zberných nádob vo vlastníctve odberatel'a na základe písomného

odsúhlasenia oboch zmluvných strán, ktoré mÔŽe byt'ivelektronickej podobe' odberatel'sazaväzuje zvýšenie
alebo zníŽenie počtu zberných nádob nahlásit' dodávatel'ovi najneskÔr do posledného pracovného dňa
nasledujÚcemu po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala' V prípade, ak dodávatel' v priebehu
kalendárneho roku zistí, Že odberatel' nenahlásil zmenu počtov nádob, spracuje odsÚhlasenie a'Vo fakturácii
nasledujÚcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena zistená je pre potreby fakturácie oprávnený upraviť
počty nádob podl'a zistenëj a odsÚhlasenej skutočnosti a rozdiel v zistených počtoch dofakturovať cenu za
výsyp a vývoz od prvého dňa kalendárneho rqku, v ktorom bol rozdiel zistený, a|ebo v prípade, ak bolo
v kalendárnom roku zmluvnými stranami vykonané kontrolné sčítanĺe poctov nádob, od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kontrolnom. sčítanĺ počtov nádob. odsÚhlasenie bude priloŽené' k prvej faktúre vystavenej po zmene počtu zberných nádob'

Dodacĺe listy podl'a písm. a) a odsÚhlasenie podl'a písm. b) sa stávajÚ prílohou k zmluve
c. 507T700005.

il1.

Závereěné ustanovenia

1. Tento dodatok kzmluve nadobÚda platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Účinnost'dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podl'a $ 47a občianskeho zákonníka v
platnom znení.

2' Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho kaŽdá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok je pľejavom zhodnej a slobodnej vÔle oboch Účastníkov, čo potvrdzujÚ svojim vlastnoručným

podpisom.

V Trnave an^ .â'.'.!.L' Z-łpzz-- V DlhE an^ 
Z'&-. ..E. ?F_l':ł--

Poskytovatel' Odberatel'

Ing. Petr Marek
konateľ

ińg.íaroslav ćiiiavy
oprávnený na podpisovanie na základe plnej moci


