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Dodatok č. 1   
k Zmluve o zmesovom komunálnom odpade zo dňa 23.03.2020 

uzatvorený v súlade ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“). 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ  :           Obec Košeca 

 Hlavná ulica 36/100 

 018 64 Košeca 

 IČO :  00317390 

 DIČ: 2020610922 

 v zastúpení: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

 IBAN: SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

  

/ ďalej len „Objednávateľ“ / 

 

a 

 

Dopravca  :                Ledrov, spol. s r.o. 

                                   Schreiberova 369 

                                   020 61 Lednické Rovne  

                                   IČO: 316 350 41 

 DIČ: 2020442105 

 IČ DPH : SK2020442105 

 V zastúpení: Tomáš Pokorný - konateľ  

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., 

 IBAN: SK32 5600 0000 0028 2102 5001 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

Vložka č. 30700/R 

 

/ ďalej len „Dopravca “ / 
 

 

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku. 
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Článok II.  

Predmet dodatku  

 

1. Zmluvné strany pristúpili k úprave zmluvy v dôsledku neočakávanej situácie v regióne, ktorá 

vznikla ukončením prevádzkovej činnosti na skládke odpadov Lieskovec v Dubnici nad 

Váhom k 31.03.2021 a ktorá si vyžiadala náhlu zmenu miesta zneškodňovania odpadov 

z obce Košeca a taktiež znamenala prudké zvýšenie výdavkov dopravcu aj objednávateľa za 

zneškodňovanie odpadov z obce Košeca.    

 

2. V súlade so zmenou uvedenou v bode 1. tohto článku tohto Dodatku došlo k úprave ceny za 

zber odpadov, a tým sa Článok V. Cena za zber odpadov  bod 1 Zmluvy o zmesovom 

komunálnom odpade zo dňa 23.03.2020, ktorý znie: 

„Cena za  zber odpadu je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách  v platnom znení 

dohodou zmluvných strán a je stanovená nasledovne: 

 

Názov položky 
Počet 

MJ 

Cena 

v EUR bez 

DPH 

DPH 

20% 

Cena 

celkom 

 v EUR s 

DPH 

1100 l nádoba 1 ks 4,20 0,84 5,04 

240 l nádoba 1 ks 0,90 0,18 1,08 

120 l nádoba 1 ks 0,70 0,14 0,84 

110 l nádoba 1 ks 0,70 0,14 0,84 

60 l nádoba 1 ks 0,50 0,10 0,60 

30 l (vrece) 1 ks 0,30 0,06 0,36 

Zneškodnenie (uloženie) zmesového 

komunálneho odpadu na skládke odpadov 
1 tona 41,00 8,20 49,20 

 

 

mení a nahrádza novým nasledovným znením:  

 

Cena za  zber odpadu je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách  v platnom 

znení dohodou zmluvných strán a je stanovená nasledovne: 

 

Názov položky 
Počet 

MJ 

Cena 

v EUR bez 

DPH 

DPH 

20% 

Cena celkom 

 v EUR s 

DPH 

1100 l nádoba 1 ks 4,53 0,91 5,44 

240 l nádoba 1 ks 0,97 0,19 1,16 

120 l nádoba 1 ks 0,75 0,15 0,90 

110 l nádoba 1 ks 0,75 0,15 0,90 

60 l nádoba 1 ks 0,54 0,11 0,65 

30 l (vrece) 1 ks 0,32 0,06 0,38 

Zneškodnenie (uloženie) zmesového 

komunálneho odpadu na skládke odpadov 
1 tona 44,30 8,86 53,16 
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3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a nezmenené. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento Dodatok je nedeliteľnou súčasťou  Zmluvy o zmesovom komunálnom odpade zo dňa 

23.03.2020. 

 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy obdrží  

objednávateľ a jeden (1) rovnopis dopravca odpadov. 

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný 

nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom 

znení. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, 

že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne odpísali.  

 
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní 

osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 

kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 
 

 

 

V Košeci, dňa:  3. 5. 2021. 

 

 

Objednávateľ:                                                   Dopravca: 

 

 

 

 

 

................................................................  ................................................................. 

  Obec Košeca       Ledrov spol. s .r.o. 

       Mgr. Radomír Brtáň                                                  Tomáš Pokorný 

              starosta obce                                                              konateľ  

 

 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

