
' Dodatok č.3

K zmluve o ývoze, áodnotení a zneškodnení odpadov č.1006 vo veci určenia
jednotkovej ceny za zhodnotenie biologicky rozložiteťného odpadu

(ďalej len BRO)

A) ZMLUVNE CENY ZA ODBER A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITPrNBHO
ODPADU V KoMPoSrÁnNt zÁHoncp

VÝROBA ORGANlCKÝCH HNOJÍV
ELEMONT s.r.o.
Cirovská 370, 991 06 Záhorce

Tatra banka, a. s,
č. ú.:2623152O5O|110O

Tabulka č.1

a.) Podfa Prílohy č.1 kvyhláške é,36512015 Z.z.WŽP z 13. novembra2015, ktorou sa ustanovuje

katalóg odpadov.

b.) Zmluvné strany sa dohodli, že cena podťa tohto Dodatku je platná iba za zhodnotenie biologic§

rozložiteťného odpadu - zhotovitelbm, kategorizovaného v zmysle lyhláš§ MŽP č. 36512015 pod,

katalógoým ěíslom 20 02 0I Biologic§ roz|ožiteíný odpad (tráva,lístie, orezy zo stromov) dodaného

zo strany objednávateťa.

c.) Zmluvné strany sa dohodli, že od 01.01.2011 blde zhotoviteť fakturovať dohodnutu zýhodnenú

cenu uvedenú v tomto Dodatku, pričom maximálne dovezené množstvo biologic§ rozložitelhého

odpadu v dohodnutej cene nepresiahne množstvo 30 t/rok.

Po presiahnutí uvedeného množstva 30 t/rok bude zhotovitel'fakturovať objednávatelbvi cenu za

dodané BRO podl'a platného cenníka zhotoviteťa tj.21,50 €lt,

d.) Cena podl'a tohto Dodatku bude objednávateťovi

katalógoým ěíslom 20 02 01 Biologicky rozložitel'ný

ahýchkolŤek nežiadúcich a iných prímesí.

e.) Tento Dodatok je platný od 01.01.2017 aiěinný

auza&áta sa na dobu neurčitu.

lznaná len pri dovoze BRO odpadu - pod

odpad (ttáva, lístie, ore4r zo stromov), bez

dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
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20 02 0l B iologicky rozložiteťný odpad o R3,Rl3 12,00



ELEMONT s.r,o.
Cirovská 370, 991 06 Záhorce

f.) Zhotoviteť sa ďalej zavázuje bezodplatne poskytovať objednávateťovi evidenciu o množstve

áodnotených všet§ých BRO odpadov dodaných od objednávatel'arazza 3 mesiace.

g.) Ostatné ustanovenia uzatvorenej a platnej zmluvy č. 1006 spolu s prílohami zostávajú v platnosti

a sú záv'ázné pre obe zmluvné strany bezo zmien.

Y Záhorciach, dňa 0I.0I.2017

zazhotoviteía

Elemont s.r.o.

Ing. Miriam Rojíková

riaditelka spoločnosti

PaedDr. Branislav Kázmer

starosta obce

Za ob.iednávatel'a
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