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Dodatok k zmluve 

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb a činností 
pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu 

č.1/2020 zo dňa 01.04.2020 

Zmluvné strany: 

Účastník 1.: 

Účastník II.: 

ZDRUŽENIE TKO SEMETEŠ n.o., 
Semeteš č.439, 023 54 Turzovka 
IČO: 36137952, DIČ: 2020134765 
IČ DPH: SK2020134765 
Registrácia: Krajský úrad v Žiline, registračné číslo OVVS/N0-1/98 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: 
Zastúpený: Ing. Jana Brezinová , riaditeľ organizácie. 

(ďalej len „ Účastník I '') 

a 

Obec Oščadnica 
Námestie M. Bemáta 745, Oščadnica 
IČO: 00314170 
DIČ: 202042151 
Zastúpený: Ing. Marián Plevko, starosta obce 

(ďalej len „ Účastník II") 

Článok I. 

Predmetom tohto dodatku je: 

Doplnenie v Článku II. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy o zabezpečení služieb a činnosti 
pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu č. 1/2020 zo dňa 01.04.2020 bod č. 2., 
o nasledovné body so znením:

2.5 Účastník I. sa zaväzuje odobrať zo zberného dvora Účastníka II. všetky vyzbierané množstvá 
separovanej zložky komunálneho odpadu - obaly z plastov, najneskôr do posledného dňa 
v mesiaci daného zvozu, max. však 7t / mesačne s ohľadom na kapacitu triediacej linky Účastníka 
I.. Účastník I. sa zaväzuje zdokladovať odobrané množstvo separovanej zložky komunálneho 
odpadu- obaly z plastov prostredníctvom vážnych lístkov. 

2.6 Účastník II. je povinný pri poslednom odbere separovanej zložky komunálneho odpadu - obaly 
z plastov, skontrolovať zberný dvor a potvrdiť Účastníkov I. záznam o prevádzke nákladného 
vozidla, že vyššie uvedené bolo dodržané, tzn. zberný dvor bol vyprázdnený alebo bolo 
odobraných max. 7 t v danom mesiaci. 

2.7 Za porušenie povinnosti uvedenej v Čl. 1. tohto dodatku je Účastník I. povinný opätovne vykonať 
svoju povinnosť na svoje výlučné náklady, pričom Účastník II. je povinný o nesplnení tejto 
povinnosti písomne Účastníka I. upovedomiť a stanoviť primeranú lehotu. 
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V prípade, ak Účastník I. nesplní ani dodatočne svoju povinnosť na svoJe výlučné náklady, 
Účastník I. nebude oprávnený nárokovať si cenu uvedenú v Čl. 4 zmluvy. 

2.8 Účastník I. si vyhradzuje právo byť nesankciovaný pri nedodržaní povinnosti uvedenej v Čl. 1. 
tohto dodatku z dôvodu epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19 a pozastavenie triediaceho 
procesu z dôvodu karantény na prevádzke Účastníka I., pričom Účastník I. je povinný písomne 
informovať Účastníka II. o tejto skutočnosti. 

Úprava v článku III. Platobné podmienky Zmluvy o zabezpečení služieb a činnosti pri separovanom 
zbere triedených zložiek komunálneho odpadu č. 1/2020 zo dňa 01.04.2020, kde v Čl. III. Platobné 
podmienky sa od 01.02.2022 nahrádza bod 3.1 nasledovne: 

Účastník II sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi II. ceny za služby v nasledovnej výške: 

3.1.1 279,90 eur/ t dovezených separovaných zložiek komunálneho odpadu (Plasty, Kompozitné 
obaly, Kovové obaly) 

3.1.2 1,40 eur / km na priame náklady vývozu - trojčlenná posádka (Plasty, Kompozitné obaly, 
Sklo, Papier, Kovové obaly) - 59 km, to znamená TKO Semeteš n.o. - Oščadnica a späť. 

3.1.3 0,70 eur/ km na priame náklady vývozu - len vodič (Plasty, Kompozitné obaly, Sklo, Papier, 
Kovové obaly) - 59 km, to znamená TKO Semeteš n.o. - Oščadnica a späť. 

3.1.4 Pri zvoze separovanej zložky komunálneho odpadu - obaly z plastov budú fakturované max. 3 
zvozy v danom mesiaci. 

V ostatnom Zmluva o zabezpečení služieb a činnosti pri separovanom zbere triedených zložiek 
komunálneho odpadu č.1/2020 uzavretá dňa 01.04.2020 zostáva nezmenená. Dodatok č. 1 k Zmluve o 
zabezpečení služieb a činností pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu zo dňa 
31.01.2021 sa ruší v plnom rozsahu s účinnosťou od 01.02.2022. 

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvárajú po jeho dôkladnom prečítaní, 
slobodne a na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok. 

V Turzovke, dňa 31.1.2022   
Za Účastníka 1.: 

Meno: Ing. Jana Brezinová 
Funkcia: riaditeľ organizácie 
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V Oščadnici, dňa 31.1.2022 

Za Účastníka II.: 

Meno: Ing. Marián Plevko 
Funkcia: starosta obe 


