
Dodatok č. 16
k Zmluve o dielo 

uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Obec Bobrovník
zast: Jana Bažíková , starostka obce
sídlo: Boborovník 37,03223 Liptovská Sielnica
Č. účtu: 28126-342/0200
bank. spojenie: VÚB, a.s Liptovský Mikuláš
IČO: 315125

Zhotoviteľ: OZO, a.s.
zast:
sídlo:
bank. spoj:
Č. účtu:
IČO:
IČDPH:

Bc. Bubniak Ján, predseda predstavenstva
Priemyselná 2053, 031 Ol Liptovský Mikuláš
Tatra banka, a.s.
Sl(4611000000002625714889
36380415
Sl(2020 126328

Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli s účinnosťou od 01.07.2022 na tomto dodatku.

Článok III. Ujednanie O cene sa mení nasledovne:

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie s odpadom- vývoz a uloženie
komunálneho odpadu na skládku za 1 kuka - nádobu ( 110 l ) cenu vo výške 2.20 EUR.
Cena je vrátane DPH. K cene sa pripočíta zákonný poplatok za uloženie odpadu na
skládku podľa zákona Č. 329/2018 Z.z. - Zákon o poplatkoch a nariadenia vlády č.
330/2018 Z.z. ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov.
(,.ďalej len poplatok za uloženie").

2. Objednávateľ uhradí za uloženie komunálneho odpadu, ktorý bude uložený vo
veľkoobjemových kontajneroch ( 6 nr') cenu vo výške 38,- EUR za 1 tonu uloženia
odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH.

3. Objednávateľ uhradí za uloženie drobného stavebného odpadu vo výške 26,- EUR za l
tonu uloženia odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH.

4. Za prepravu veľkoobjemového kontajnera objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vo
výške 1,78 EUR za 1 km + DPH + manipulácia s kontajnerom 9,- EUR.

5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie a zneškodňovanie komunálneho
odpadu nasledovnú cenu:
- kontajner o objeme 1100 litrov cenu 12,86 EUR + DPH +poplatok za uloženie.

6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za zhodnotenie komunálneho odpadu v zariadení na
zhodnotenie odpadov a výroby TAP v Svätom Kríži, cena vo výške 100,- EUR/l t.
K cene sa pripočíta DPH. (K cene sa neúčtuje poplatok za uloženie odpadu
na skládke odpadov).

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

V L · k Mik l 'V. dň 1tJ C· 2022 iptovs om 1 u aSI, na : .

Mgr.Jana Bažíkova
starostka obce

Zhotovitel': ;. 
" Mikuláš 
:20125328 
'2 

Objednávatel':--
Bc. Ján Bubn ak 

predseda predstavenstva


