Dodatok č. 3
k Zmluve o poskytnutí služby č. 08 17 01
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Hrachovo
Sídlo : ul. Mieru č.35, 980 52 Hrachovo
Zastúpený : Ondrej Knechta – starosta obce
IČO: 00318779
DIČ : 2021230189
Bankové spojenie: VÚB a.s., Rimavská Sobota
Číslo účtu: 0024420392 / 0200
IBAN: SK53 0200 0000 0000 2442 0392
Kontakt : 047 / 56 95 126, 0910 916 270
/ďalej len ako „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Brantner Gemer s.r.o
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211
IČ DPH: SK2020074551
DIČ: 2020074551
v zastúpení: Ing. Ján Sisik - konateľ spoločnosti
Pavel Törköly - prokurista spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625170826/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S
/ďalej len „zhotoviteľ“/

.
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Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.3, ktorým sa Zmluva o poskytnutí služby č.081701 zo
dňa 01.04.2017, mení a upravuje takto:

II.
Predmet dodatku
Na základe dohody zmluvných strán sa dopĺňajú nasledovné body:
1. Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. upravuje cenu za
poskytnuté služby od 1.1.2020 viď. Príloha č.1 k tohto dodatku .
2. Reklamácia poškodených nádob musí byť uskutočnená do 24 hodín od zberu. V prípade, že škodu
nespôsobil poskytovateľ pri vykonávaní služby, na financovaní novej nádoby sa spoločne podieľa
poskytovateľ aj objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať minimálne 50% nákupnej
ceny nádoby + DPH.
3. Pre zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej manipulácie sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť
pevný podklad pod nádoby/kontajnery bez prevýšenia (asfalt, betón). V prípade evidentného
poškodenia nádoby/kontajnera z dôvodu nerovného (nespevneného) povrchu hradí plnú sumu
novej nádoby objednávateľ.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plynulú priechodnosť a prejazdnosť pre zberovú techniku
pri zbere nádob ZKO, ako aj pri vývoze veľkokapacitného kontajnera VOK, VKK. Tiež poskytne
plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere ZKO, VOK a VKK a to hlavne tým, že v sťažených
podmienkach zabezpečí odpratanie snehu a ľadu z cestných komunikácií, ako aj posyp
komunikácií - tak aby zhotoviteľ bol schopný vykonať zber v obci bez hrozby poškodenia svojho
majetku alebo majetku tretích osôb, ako aj bez ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti svojich
zamestnancov aj obyvateľov. V cene vývozu veľkokapacitného kontajnera je zahrnutá
manipulácia pri nakládke alebo vykládke, čo predstavuje 20 minút. V prípade, že objednávateľ
nezabezpečí plynulú prejazdnosť a priechodnosť zberovej techniky a vznikne prestoj z dôvodu
nezjazdnej cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky, tak sa objednávateľ zaväzuje, že
uhradí sumu prestoja za každú minútu 1 EUR bez DPH. Objednávateľ zabezpečí vyprostenie
techniky a spôsobené škody, ktoré vzniknú pri výkone činnosti uhradí na svoje náklady.
Podkladom na fakturáciu budú údaje z GPS zberovej techniky.
5. U skla je maximálna povolená hmotnosť v 1100 l kontajneri 250 kg. V prípade prekročenia tejto
hmotnosti a poškodenia nádoby si hradí plnú sumu nového kontajnera objednávateľ.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby VOK (resp. VKK) bol naplnený tak, že ho bude možné
zaplachtovať – objem v m3 týchto kontajnerov nesmie byť prekročený. V prípade preplnenia
a nutnosti odobrať časť odpadu (znížiť objem) bude poskytovateľ fakturovať prestoj za každú
minútu 1 EUR bez DPH.
7. V prípade požiadavky objednávateľa vykonať váženie vozidiel, poskytovateľ je oprávnený
fakturovať za stratu času 1 EUR / min. a minimálne 15 minút. Tolerovaná odchýlka zistenej
hmotnosti oproti hmotnosti odmeranej na skládke odpadu je +/- 10%. Objednávateľ je povinný
poskytnúť zhotoviteľovi platný certifikát o overení váhy.
8. Dopĺňa sa cena za zber, vývoz a zhodnotenie nebezpečného odpadu. Jednotlivé položky sú
uvedené v prílohe č.1
9. V prípade zberu nekompletného elektro odpadu je poskytovateľ oprávnený fakturovať
objednávateľovi 15 EUR/ t za manipuláciu pri dotrieďovaní, 15 EUR/ t za odvoz objemného
odpadu vytriedeného z elektro odpadu a zneškodnenie objemného odpadu na skládke odpadov
z neúplného elektro odpadu za cenu uvedenú v prílohe č. 1 tohto dodatku.
.
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10. V prípade požiadavky objednávateľa o dodanie čiernych vriec na zmesový komunálny odpad je
cena za 1 ks čierneho vreca 0,25 EUR bez DPH.
11. V prípade požiadavky objednávateľa o dodanie žltých vriec na plasty nad rámec vriec
poskytovaných OZV a pri reálnom zbere je cena za 1 ks žltého vreca 0,25 EUR bez DPH.
12. V prípade požiadavky objednávateľa o zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného
odpadu sú uvedené jednotlivé ceny v prílohe č.1
13. Nájomca je povinný starať sa o prenajaté nádoby/kontajnery, chrániť ich pred vandalizmom,
živelnou pohromou a neoprávnenou manipuláciou.
14. Ceny pre mimoriadny vývoz separovaných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu sú
uvedené v prílohe č.1

III.
Záverečné ustanovenia
1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť len v tom prípade, ak majú zmluvné strany voči sebe
vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy, ako ani žiadne neuhradené pohľadávky.
2. Ostatné ustanovenia k Zmluve o poskytnutí služby č.081701 v znení Dodatkov 1- 3, neupravené
týmto Dodatkom č.3 , ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí služby č. 081701 v znení
Dodatkov č. 3 a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.
4. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom 01.01.2020. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok pred termínom dohodnutej
účinnosti a zároveň predložiť poskytovateľovi doklad o dátume zverejnenia.

V Rimavskej Sobote, dňa ..............................

Poskytovateľ

Objednávateľ

_______________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Ján Sisik – konateľ spoločnosti

______________________________
Obec Hrachovo
Ondrej Knechta , starosta

________________________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Pavel Törköly – prokurista spoločnosti
.
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