
Dodatok č. 9 k   

Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 521/04/07  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

 

názov:   TEKOS, spol. s r.o. 

   zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 13109/B 

sídlo:   Partizánska 1089/2, 901 01  Malacky 

zastúpenie:  Ing. Peter Bartošek - konateľ 

IČO:   34 111 832 

DIČ:   2020357878 

IČ DPH:  SK 2020357878 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  SK65 0900 0000 0051 5295 2046 

BIC:   GIBASKBX 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

a 

 

názov:              OBEC MARIANKA  

    

sídlo:   Školská 32,  900 33 Marianka 

zastúpenie:  Ing. Dušan Statelov 

IČO:   304930 

DIČ:   2020643680 

IČ DPH:   

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:  1804067002/5600 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 9 k Zmluve  

o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 521/04/07 zo dňa 28. 12. 2006  

 

 

Článok I 

 

1. Zmluvné strany dňa 28. 12. 2006 uzatvorili Zmluvu o  zbere a preprave komunálnych 

odpadov č. 521/04/07 (ďalej len „Zmluva“). 

 

2. Zmluvné strany vyjadrujú vôľu aj naďalej pokračovať  v  zabezpečovaní  zberu a preprave 

komunálnych odpadov v obci MARIANKA. Zmluvné strany sa dohodli na zmene 

a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy nasledovne: 
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2.1. Príloha č.1/2020 – Cenník sa nahrádza Príloha č. 1/2021 - Cenník  

 

2.2. Technické zariadenie vybral Objednávateľ. Zhotoviteľ nie je zodpovedný, vrátane 

zmluvných pokút, za technické poruchy zariadenia. V prípade zistenej poruchy bude 

informovať Objednávateľa v čo najkratšom čase aby bolo možné chybu odstrániť. 

Objednávateľ zapožičal Zhotoviteľovi 2 čítačky QR kódov. Na obci má Objednávateľ  

ďalšie 2 čítačky, ktoré je v prípade poruchy schopný poskytnúť Zhotoviteľovi. 

 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadnej tretej strane neposkytne výhodnejšie ceny. 

 

2.4. Objednávateľ má právo zmeniť frekvenciu vývozu na raz za dva týždne, pričom 

Zhotoviteľa bude informovať 1 mesiac vopred. 

 

2.5. Oddiel VI, bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 2021. Objednávateľ má 

právo vypovedať zmluvu s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede.“ 

 

 

 

Článok II  

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

2. Tento Dodatok č. 9 k Zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

3. Tento Dodatok č. 9 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2021. 

 

4. Na znak súhlasu obidve strany tento Dodatok č. 9 k Zmluve podpisujú a zaväzujú sa 

jeho obsah splniť. 

 

 

V Marianke dňa .........................              V Malackách, dňa  ......................... 

 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa: Ing. Dušan Statelov                        Za Zhotoviteľa: Ing. Peter Bartošek  

                               starosta obce                                                             konateľ 



           PRÍLOHA  č. 1/2021

Cenník za zvoz komunálneho odpadu v roku 2021

1. Zber a preprava komunálnych odpadov ukladaných do

do odpadových nádob a špeciálnych PE sáčkov

                a) Poplatok za zber a skenovanie QR kódov spred nehnuteľnosti v obci:

1 100,00 €

1 350,00 €

b) Nájom nádob

Druh odpadovej nádoby Cena prenájmu nádoby

        za rok

110 l nádoba €4,75

120 l nádoba €4,75

240 l nádoba €5,92

1100 l kontajner €88,59

c) Odvoz a nakladanie s odpadmi, ktoré nie sú obsiahnuté v uvedených cenách / včítane likvidácie 

 divokých skládok/ sa budú uskutočňovať podľa zmluvy" O zbere a preprave komunálnych odpadov  

   č.521/04/07" dohodou, medzi objednávateľom a zhotoviteľom na základe objednávky a cenovej ponuky.

2. Nakladanie s odpadom  200301

Celková cena za 1 tonu  €42,00

Cena nezahŕňa zákonný poplatok za uloženie odpadov na skládku podľa prílohy č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z..

1 vývozný deň-pri frekvencií 1x/týždeň

1 vývozný deň-pri frekvencií každé 2 týždne

v cene je zahrnutá aj cena za načítanie QR kódov všetkých komunálnych odpadových nádob resp. sáčkov a 

cena je adekvátna poskytovanej úrovni služieb.



3.  Dovoz alebo odvoz odpadových nádob s naložením a zložením

Na základe objednávky v zmysle samostatnej cenovej ponuky. 

CENY SU UVEDENÉ BEZ DPH

Táto príloha nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2021

V Marianke, dňa ............. V Malackách, dňa .............................. 

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

Za Objednávateľa: Ing. Dušan Statelov      Za Zhotoviteľa: Ing. Peter Bartošek

starosta obce konateľ


