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DoDAToK Č.r r ZMLUVE č,. 025/2016/20

o nakladaní s komunálnym odpadom - zber, preprava a zabezpečenĺe zhodnotenĺa alebo zneškodnenia
vytriedených zloŽiek komunálnych ódpadov, prĺ ktonŕch sa uplatňuje rozšírená zodpovednosťuýrobcov
uzatvorená v zmysle 5 269 a následne Zákona č.513 / 1991'Zb. _ obchodný zákonník v platnom znení

medzi

objednávatel': obec Dunajská Lužná

Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
Štefan Jurčík, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.

SK21 0200 0000 0000 2552 Ż1'12
00400009
Ż020663755

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:

lČo:
DlČ:

d'alej len ako,,objednávatel"'

Zhotoviteľ: Marius Pedersen, a.s.

opatovská 1735, 91]- 01 Trenčín
Prevádzka: Vinĺčnianska cesta 25,90Ż 01 Pezinok
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/ R

Zastúpený: lng. olĺver Šujan, lng. Slavomír Faško _ členovia predstavenstva
V zastúpení: lng. Ľubomír Košťál, regionálny riaditel'podl'a plnej moci o3/l\AP/21
Meno osoby splnomocnenej k rokovaniu vo veciach :

a) zmluvných: lng. Dorota Košťálová, obchodný zástupca, OgO2ggg 451'
b) pre vývoz odpadu: Mgr. Martin orlický, dispečer, o9o2g47 81'1'
Bankové spojenie-lBAN: SK70 7500 0000 0000 2581' 8343
BIC: CEKOSKBX
IČo: 34 115 9o1
DlČ: 20203861'48
lČ opl: sK2O2O386148
d'alej len ako ,,zhotovitel"'

Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že formou Dodatku č.1 k tejto zmluve zaktualizujú a doplnĺa znenĺa
jednotlivých článkov pôvodnej zmluvy vznení dodatkov tak, aby zodpovedaĺĺ rozsahu a obsahu sluŽieb
vykonávaných v roku 2021' a nasledujúce roky.

Marius Pedersen, a.s.

opatovská 1735

911 01 Trenčín

tel. +42L 3274375 43 - 44

info@mariuspedersen.sk

www.mariuspedersen.sk

lČo: gąrrsgoĺ
Dlč:20Ż0386148

lČ DpH: sr2ozo3861ł8

Čsog, a.s.

IBAN: SK70 7500 00000000 2581 8343 SWIFT: CEKOSKBX

zapísaná na okresnom súde v Trenčíne, odd: Sa, vl: 54/R

OcÚ Dun. Lužná
Ceruzka
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PREDMET DODATKU

Jednotlivé ustanovenia pôvodnej zmluvy v znenídodatkov sa oopÍĺajú a menia takto:

Óánok ll'
Predmet zmluvy

L. Predmetom zmĺuvy je Zo strany zhotovitel'a zabezpečenie nasledujúcich služieb pre objednávatel'a:
- zber, preprava a zabezpečenie zhodnoten|a alebo zneškodnenia nasledujúcich vytriedených zložĺek

komunálnych odpadov:

20 0101 papier a lepenka
Cena za zber

20 01 02 sklo
Cena za zber

20 0103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenĘ (kompozity na báze lepenky)
Cena za zber

20 01 39 plasty
Cena za zber

Obec/Mesto Tvp

vreca/nád oby/ko ntaj nera a

objem v litroch

Počet

v riec/ nádob /kontaj nerov na

L vývoz

Počet

vývozov

za rok

Cena ]' vývozu 1

vreca/nádoby/kontaj nera

v € bez DPH
Dunajská LuŽná Kontajner 1 100 I 54 11

Dunajská Lužná Kontajner 1,20 I 190s T2

Dunajská Lužná HNK 35 000 I 2 26

Obec/Mesto Tvp

vreca/nádoby/kontaj nera a

objem v litroch

Počet
v riecl nádob /kontaj nerov na

I vývoz

Počet

vývozov

za rok

Cena 1 vývozu 1'

vreca/nád oby/kontaj nera

v € bez DPH
Dunajská Lužná Kontajner 1 100 I 76 13

Dunajská Lužná voK 7000 I I 24

Obec/Mesto . Tvp

vr eca / nádoby /kontajnera a

objem v litroch

Počet

v riecl nádob / kontaj n erov na

1' vývoz

Počet

vývozov

za rok

Cena 1 vývozu 1

vreca/nád oby/kontaj n era

v € bez DPH
Dunajská Lužná Kontajner 1 100 I 6 12

Obec/Mesto Tvp

vreca/nádoby/kontaj nera a

objem v litroch

Počet

vriec/ nádob / kontaj ne rov
na L vývoz

Počet

vývozov

za rok

Cena 1 vývozu 1

vreca/nád oby/kontaj n era

v € bez DPH
Dunajská Lužná Vrece 110 I 4160 12

Dunajská Lužná Kontajner 1 100 I 58 17

Dunajská LuŽná HNK 3s 000 I t ')Ę
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fr
20oLoĄ obaly z kovu
Cena za zber

Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude vykonávaný podl'a požiadaviek definovaných zodpovedajúcĺmi
platnými právnymi predpismi a Všeobecne záväznými narĺadeniami objednávatel'a. Objednávatel' bezplatne
poskytne zhotovitelbvi Všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch, popr. iné závázné rozhodnutia týkajúce sa
predmetu zmluvy.
Zhotovitel' bude viesť a uchovávať evidencĺu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich uskladnení,

zhodnotení alebo zneškodnení podl'a platných právnych predpisov.

Článok Vll.
Záverečné ustanovenia

1'. ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
2. Dod atok je vyhotovený v dvoch vyhotoven iach, z ktorých kaŻdá zo zm luvných strá n obd rží po jed nom exem plá ri.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť podl'a ust. 547a ods. 2zák.č
40/!964Zb.v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) po jeho zverejnení'

V Dunajskej Lužnej, aĺ^ ..7..:.4., k-ł2 V Pezinku, dňa

Marlur FGdcrgcn' a.s.
Pľevádzka:

obec Dunajská Lužná Marius a.s.

Štefan Jurčík, starosta obce
pení

lng. Ľubomír Košťál, regionálny riadĺtel'
podl'a plnej moci 03 /MP /21.
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lng' oliver šujan, lng. Slavo
členovĺa predstavenstva, v
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Obec/Mesto Tvp

vreca/nádoby/kontaj nera a

objem v litroch

Počet

vriecl nádob/kontaj nerov na

t vývoz

Počet

vývozov

za rok

Cena 1 vývozu 1

vreca/nád oby/kontaj nera

v € bez DPH

Dunajská Lužná voK 70001 I 12

Dunajská LuŽná Kontajner 1 100 I 5 12

DPH:

OcÚ Dun. Lužná
Ceruzka
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