DODATOK 1/2017
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 15. 1. 2008
Zmluvné strany
ZHOTOVITEĽ:
FURAs.r.o.
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575
Obchodný register Okresného súdu
Košice l, vložka č.: 12979N odd sro
sídlo: SNP 77, 04442 Rozhanovce
korešp. adresa: Jantarová 1,041 01 Košice
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
číslo účtu: 485407400115600
zást. : PhDr. Miroslav Fúra - konateľ
tel.:055 / 6760132, fax.:055 / 676 0433

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Brezov
IČO: 00321893
DIČ:2020778738
sídlo: Obecný úrad Brezov 21
08701 Brezov
zást.: Ing. Jozef Kristiňak - starosta obce
tel.: 0904258380

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy
v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Článok l.
Zber jedlých olejov a tukov
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu, pristavením
zberového vozidla na určenom mieste. Frekvencia zberu potravinových olejov - raz za dva mesiace.
Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom.. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú.
Článok II.
Zber nebezpečného odpadu
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu NO na základe odsúhlaseného harmonogramu.
Zber sa vykonáva 2 x ročne. NO môže zneškodňovať každý občan- fyzická osoba s trvalým
bydliskom v obci na základe predloženia OP.V maximálnej hmotnosti 50 kg/odpad. Zhotoviteľ je
oprávnený kontrolovat' jednotlivé druhy NO či sú zazmluvnené týmto dodatkom a či splňajú
kvalitatívne vlastnosti. Zbierať sa budú nasledovné druhy NO:
Kat. č.
Názov podskupiny a druhu odpadu
200133 batérie a akumulátory
200127
2001 21
2001 19
2001 13
150202
13 0204

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
pesticídy
ozpúšťadlá
absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre
chlorované min. motor., prevodové a mazacie
oleje

Kat. č.
Názov podskupiny a druhu odpadu
13 02 05 nechlorované motorové, prevodové a mazacie
oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0125
2001 14 kyseliny
2001 15 zásady
150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok

Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa: Zhotoviteľ zabezpečí v mene objednávateľa zaslanie
sprievodných listov NO na príslušné úrady, pričom 1 kópiu NO zašle objednávateľovi. Objednávateľ
zabezpečí, aby sa do zberu NO nezapájali právnické osoby a podnikatelia. Zhotoviteľ v prípade
vzniku technických problémov vykoná zber NO v náhradnom termíne.

Článok III.
Zber zeleného odpadu zo záhrad a parkov

Zber zeleného odpadu zo záhrad a parkov sa bude vykonávať veľkokapacitnými kontajnermi, na
základe písomnej objednávky.
Objednávateľ dbá na to, aby sa v kontajnery nenachádzali okrem zeleného odpadu iné druhy odpadov.
V prípade reklamácie zo strany zhodnocovateľa, bude odpad prekategorizovaný podľa platného
katalógu odpadov Z.z. 284/2001 a následne zneškodnený podľa platného cenníka zhotoviteľa.
Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad z orezávania a strihania krovín a stromov,
vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol

Článok IV.
Zber biologicky rozložiteľného kuchynkého odpadu
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa vykonáva podľa potreby,
na základe písomnej objednávky. Odpad bude skladovaný v 120 l označených nádobách, ktoré sa
po vyprázdnení vrátia objednávateľovi. Do doby odovzdania odpadu je objednávateľ povinný
primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov
a potravín...
Objednávateľ sa zaväzuje že kuchynský odpad nebude obsahovať: cigaretové ohorky, obväzy,
kamene, uhynuté zvieratá, plechovky, fľaše alebo iné cudzorodé predmety ...

ČlánokV.
Cenové podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na cene za zber a zneškodnení odpadu podľa prílohy zmluvy
a cenníka zhotoviteľa. Tieto ceny platia na jeden kalendárny rok, pričom k nim bude pripočítaná daň
z pridanej hodnoty a všetky zákonné poplatky.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok sa uzatvára od dátumu podpisu s účinnosťou zverejnenia na dobu určitú a to na
obdobie do 31.12.2017. V prípade, že výpoveď niektorej zo zmluvných strán nebude druhej zmluvnej
strane písomne preukázateľne doručená aspoň tri mesiace pred jej uplynutím, bude pravidelne
predlžovaný na nové dvanásť mesačné obdobia a to aj opakovane.
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.
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PRÍLOHA č.l - CENNÍK ZHOTOVITEĽA
KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI

Pravidelný zber:
ZBER JEDLÝCH OLEJOV a TUKOV kat. číslo 200125
Paušálna cena: 10 €I 1 zber
Interval zberu: - každý druhý mesiac (6 vývozov ročne)
Fakturuje sa 2 x ročne (3 vývozy spolu) so 14 dňovou lehotou splatnosti.

ZBER NEBEZPEéNÉHO ODPADU
Zber nebezpečného odpadu sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu
2 x ročne v cene 120 € Ivývoz
NO iné ako uvedené v tomto dodatku je možné zneškodniť za individuálnych podmienok a cenníka
zhotoviteľa.

Nepravidelný zber na základe objednávky:
ZBER ZELENÉHO ODPADU ZO zÁHRAD A PARKOV kat. č. 200 201
veľkokapacitnými kontajnermi (VKK) - na základe písomnej objednávky na fura@fura.sk
Doprava a manipulácia
75,00 EUR! VKK
Zneškodnenie odpadu. 200 201
25,00 EUR I t
Nájom kontajnera krátkodobý
BEZPLATNE

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽIT. kuchynského a reštauračného odpadu kat. č. 20 01 08
- na základe písomnej objednávky na fura@fura.sk
Zhodnotenie:
80,00 €/t - minimálny odber 120 kg (120 kg = 9,60 €)
Doprava:
40,00 €/paušálna cena za 1 vývoz

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a zákonných poplatkov za uloženie odpadu.
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