
DODATOK č. l /2010 
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 1.1.2009 

ZHOTOVITEĽ: 

FURA s.r.o. 
IČO: 36211451 

Zmluvné stranv 

DIČ: 2021649575, Jé DPH: SK 2021649575 

Obchodný register Okresného súdu 

Košice l, vložka č.: J2979N odd sro 

sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce 

bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko 

číslo účtu: 485407400115600 

spln.: Ing. Jaroslav Polaček 

tei.:055 l 676 0132, fax.:055 l 676 0433 

DODÁVATEĽ: 

Obec Vojany 

IČO: 00332127 

DIČ: 

sídlo: Obecný úrad Vojany 
076 72 Vojany 

zast.: 

tel. č.: 

Článok I. 
Predmet dodatku 

Tento dodatok upravuje spôsob a realizáciu vývozu nebezpečných odpadov ďalej (NO). 

Č l án o k ll. 
Nebezpečný odpad (NO) 

Povinnosti dodávateľa a zhotoviteľa: Dodávateľ je povinný zabezpečiť po ukončení zberu pracovníka obce, ktorý prevezme 
sprievodný list NO , z ktorého kópiu je potrebné zaslať najneskôr do l O dňa nasled~júceho mesiaca na príslušný OÚ ŽP. 
Dodávateľ zabezpečí, aby sa do zberu NO nezapájali právnické osoby a podnikatelia. Zhotoviteľ v prípade vzniku technických 
problémov vykoná zber NO v náhradnom termíne. 

Zásady zberu NO: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu NO na základe odsúhlaseného harmonogramu. Zber 
sa vykonáva mobilným spôsobom pristavením kontajnera v dohodnutom časovom intervale 2 x ročne. NO môže prostredníctvom 
mobilnej zberne zlikvidovať každý občan- fyzická osoba s trvalým bydliskom v obci na základe predloženia OP. pracovník je 
oprávnený kontrolovať jednotlivé druhy NO či sú zazmluvnené týmto dodatkom a či spÍňajú kvalitatívne vlastnosti. 

Zbierať sa budú nasledovné druhy NO 

Kat. č. NAzov podskupiny a druhu odpadu Kat. č. Názov podskupiny a druhu odpadu 

20 OJ 33 !batérie a akumulátory 13 02 05 nechlorované motorové, prevodové a mazacie oleje 
20 OJ 27 arby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 
20 OJ 21 iarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje 
20 OJ 19 jpesticídy O Ol 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 Ol 25 
20 OJ 13 ozpúšťadlá O Ol 14 kyseliny 
15 02 02 bsorbenty, filtračné materiály, olejové filtre O Ol 15 zásady 
13 02 04 hlorované min. motor., prevodové a mazacie oleje 15 Ol IO obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok 

Č l án o k 111. 
Cena za nebezpečných odpadov 

Zber NO uvedených v tomto dodatku Článok II sa vykonáva na základe schváleného hannonograrnu v cene 30.00 € /mesiac 
Fakturuje sa každý mesiac pričom vývozy NO budú vykonané 2 x do roka. NO iné ako uvedené v tomto dodatku je možné 
zlikvidovať za individuálnych podmienok a cenníka zhotovitel'a 

Č l án o k IV. 
Záverečné ustanovenie 

Dodatok nadobúda účinnosť od 1.1.201 O na dobu určitú a to na obdobie l roka. Tento dodatok nemá vplyv na ustanovenia 
základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení ďalších dodatkov. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. Zmluvné strany 
prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá pravej, skutočnej a slobodnej vôli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy. 

V Košiciach dňa .. . ~?..0. .. /J..: .. ~~(IJ. V .~ .. .J!.t:f'!M.i?.L.J:/ .. . dňa )./.f!.:J~c:~l 
F' UltA.s.r.o. 

SNP77 
zbotovitel' <M4 42 ROZHANOVCE 



PRÍLOHA č. l -CENNÍK ZHOTOV !TELA 
KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI 

KOMUNÁLNY ODPAD, katalógové číslo 20 03 Ol 
Vývoz každý druhý týždeň v 
Nádoby na komunálny odpad: ll O l, 120 l 
Cena za jednu nádobu za činnosť uvedenú v článku L tejto zmluvy činí 1,-EUR, 
počet vyvážaných nádob od l O kusov do 250 kusov 
Nádoby na komunálny odpad: 1100 l 
Cena za jednu nádobu za činnosť uvedenú v článku L tejto zmluvy činí 7,97 EUR, 
počet vyvážaných nádob do l O kusov 
Vyvážajú sa všetky nádoby zo všetkých domácností. 

SEPAROVANÝ ZBER 
Odvoz sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu ........................... BEZPLATNE 

Spracovanie žiadosti pre recyklačný . Áno l .-Nie---
Spracovanie žiadosti pre recyklačný fond v zmysle čl. IV zmluvy .......... 12 EUR/Kvartál 
Zbiera sa: PET fľaše, Zmiešané plasty, Sklo, TetraPack, Papier, Elektronický odpad, 
Pneumatiky 

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU A STAVEBNEJ SUTE (VKK) kat. č. 20 03 07, 17 
09 04 
Účtuje sa podľa najazdených kilometrov a váhy odpadu. 
Doprava a manipulácia 66,38 EUR/VKK 
Likvidácia odpadu ll ,62 EUR/ t 
Nájom kontajnera do 7 dní.. ............................. BEZPLATNE 

ZBER NEBEZPEČÉHO ODPADU 

Zbiera sa: podľa požiadaviek 

Zber sa vykonáva na základe požiadavky, účtujú sa prejazdené kilometre a likvidácia podľa 
skutočného množstva a druhu nebezpečného odpadu. 

VEDENIE EVIDENCIE ODPADU: 
Evidenčný list odpadu: . Áno ....................................... 3,32 EUR/mesiac 
NÁJOM NÁDOB: 
Nádoby na komunálny odpad: ll OO l /kontajner/ ............. 0,20 EUR/ deň 
ll O l - 1201 /nádoba/ .............. 0,020 EUR/deň 
Prenajaté nádoby sú majetkom zhotoviteľa počas poskytovania služieb. Objednávateľ 
potvrdzuje počet poskytnutých nádob zo strany zhotoviteľa platením faktúr. 

DALŠIE POPLATKY: 
Upomienka za neplatenie faktúr ................................................................ 120,-Sk l 4,00 EUR 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Vo Vojanoch dňa 23.decembra 2008 
····r.c·: ....................... ~-· 

zhotoviteľ 

FÚRA s.r.o. 
SNP?? 

044 42 ROZHANOVCE 


