
DODATOK č.4 
         k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce 

Olcnava  č. 1/SNV/2019 
            
1.  Objednávateľ:    Obec Olcnava 
   Zastúpený: Jaroslav Salaj, starosta obce 
   IČO :  00329436 

DIČ: 2021331499 
   Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:SK74 5600 0000 0034 4176 1001 
BIC/SWIFT:KOMASK2X 
 

2.  Zhotoviteľ:  Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01  Spišská Nová Ves 
   Zastúpený: Ing. Martin Suchý, konateľ spoločnosti 
            Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti   
   IČO :  31659641 
   IČ DPH: SK 2020502957 
   Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., 811 06 Bratislava 1 
   číslo účtu :  2627845102/1100 
   IBAN: SK57 1100 0000 0026 27 84 5102 
   BIC/SWIFT: TATRSKBX 

 Zápis v OR:  Okresný súd  Košice I, Oddiel.: Sro, vložka č. 2044/V 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení: 
 
V článku III. Cena sa mení bod 1 a znie nasledovne: 
 
1.    Ceny za zber, odvoz a uloženie KO:                           €    
       Nádoba KUKA 110 l  - pri frekvencii vývozu 1 x /2 týždne    0,87 €/ks 
       Nádoba BOBR 1 100 l  – pri frekvencii vývozu 1 x /2 týždne                7,61 €/ks 
       Nádoba GMT 240l – pri frekvencii vývozu 1 x /2 týždne    1,46 €/ks 
       Zdržanie pri vážení v kameňolome – 15 min.    10,50 €/15min. 
       Cena za odpis kontajnera  1100 l za rok                 48,20 €/ks 
        
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 01– skutočná hmotnosť 50,00 €/t      
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 08 – skutočná hmotnosť 71,32 €/t 
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 07 – skutočná hmotnosť 55,00 €/t 
  Poplatok za uloženie 1 tony odpadu bude účtovaný v zmysle platnej legislatívy. 
 
V článku III. Cena sa mení bod 2 a znie nasledovne: 
 
2.    Zber, odvoz a uloženie objemného odpadu 

(podľa zákona musí obec zabezpečiť takýto zber minimálne 2x do roka) 
 
Zber do veľkoobjemových kontajnerov AVIA – VOK – 1 km jazdy     0,95 €/km  
Cena za manipuláciu           4,43 €/úkon 



        
        Prenájom (odpis) kontajnera AVIA – VOK  

 na 1 deň do 10m3              2,60 €   
                                                                               na 1  rok do 10m3       330,00 €  
 

Zber do veľkoobjemových kontajnerov - VOK (Ramenový nakladač )  
                                                                    – 1 km jazdy bez vleku                1,48 €/km     
                                                                    – 1 km jazdy s vlekom                 1,77 €/km   

       Cena za manipuláciu          7,17 €/úkon 
 
       Prenájom (odpis) kontajnera - VOK (Ramenový nakladač ) 

                                                                       na 1 deň do 10m3            2,60 €   
                                                                                na 1 rok do 10m3                  330,00 €  
 
       Zber do veľkoobjemových kontajnerov - VOK (Hákový nakladač) 
             - 1km jazdy s vlekom   1,77 €/km     
             - 1km jazdy bez vleku  1,48 €/km    
       Cena za jednu manipuláciu       7,17 €/úkon 
 
       Prenájom (odpis) kontajnera - VOK (Hákový nakladač) 
                na 1 deň do 20m3               4,40 €  

                                          na 1 rok do 20m3           450,00 € 
                                          na 1 deň do 30m3     5,10 € 
                                          na 1 rok do 30m3             525,00 € 
 

       Stojné všetky typy vozidiel – započatých 15min.   7,17€/15min. 
 
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 08 – skutočná hmotnosť 71,32 €/t 
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 01– skutočná hmotnosť 50,00 €/t    
  Cena za uloženie 1 tony odpadu s kat.č. 20 03 07– skutočná hmotnosť 55,00 €/t 
 
V článku III. Cena sa mení bod 3 a znie nasledovne: 
 
3. Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín  

 
       Cena za pristavenie a odvoz mobilnej zberne na zber KO s obsahom škodlivín: 
      - prenájom mobilnej zberne                              10,50 €/deň 
      - doprava mobilnej zberne AVIA VOK – 1km/jazdy                             0,95 €/km  
      - cena za manipuláciu                4,43 €/úkon  
 
 za zneškodnenie KO s obsahom škodlivín: 
- elektroodpady v členení podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z           0,00 € 
- odpad s kat.č. 20 01 26 – oleje a tuky                                                           0,00 € 
- odpad s kat.č. 20 01 33 – batérie a akumulátory                                           0,00 € 
- odpad s kat.č. 15 02 02 – absorbenty                    1,79 €/kg 
- odpad s kat.č.  16 01 07 - olejové filtre                          1,79 €/kg 
- odpad s kat.č.  20 01 05,príp. 15 01 10 - obaly obs. zvyšky neb. látok          1,79 €/kg 



- odpad s kat.č.  20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky                                                       1,79 €/kg 
- odpad s kat.č.  20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                    1,79 €/kg 
- odpad s kat.č. 20 01 13 – rozpúšťadlá                     7,39 €/kg 
 
V článku III. Cena sa mení bod 6 a znie nasledovne: 
 
   6.   Zber, preprava jedlých olejov a tukov      10,55 € /zber 
 
 Cena  je stanovená dohodou zmluvných strán.  Všetky ceny sú uvedené bez DPH, a sú    
 platné od 1.2.2022. 
 
 V ostatnom ostáva zmluva nezmenená. 
 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami  
 a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi,  
 
 
 

 
 
____________________________                                            _____________________________ 

            za objednávateľa                za  zhotoviteľa 
             Jaroslav Salaj                                      Ing. Martin Suchý 
             starosta obce                          konateľ spoločnosti 
 
 
                                       Ing. Mária Jasečková 
                                                                                                               prokurista spoločnosti         
 


