
Marius Pedersen 
C) Ceny za zneškodnenie odpadu na skládke odpadu Ražňany 

Č. 
p-

Názov kategórie odpadu Základná 
cena za 11 

DPH 20 % Poplatok za 
uloženie 

odpadu d> 

Celková 
cena za 11 
s 20 % DPH 

1 Ostatný odpad - kat. č. 20 03 07a) 32,53 € 6,51 € 4,9790 € 44,02 € 

2 Ostatný odpad - kat. č. 19 08 05b) 32,53 € 6,51 € 6,6387 € 45,68 € 

3 Ostatný stavebný odpad - vytriedený0' 15,93 € 3,19 € 0,3319 € 19,45 € 

Poznámky: 
a) Ostatný odpad kat. č. 20 03 07 - objemný odpad (zatriedený v zmysle Vyhlášky č. 284/ 2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov). 
b) Ostatný odpad kat. č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd (zatriedený 

v zmysle Vyhlášky č. 284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg 
odpadov). 

c) Ostatný stavebný odpad - vytriedený, musí byť vytriedený, bez veľkých kusov betonov, výstuží, 
trámov atď., pričom najväčší priemer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade pri 
nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvalitu odpadov, bude pre uvedené odpady použitá 
cena pre ostatný stavebný odpad v plnej výške. 

d) Poplatky z uloženie odpadu sú stanovené v zmysle Zákona č. 17/ 2004 Z.z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov (výšky poplatkov sú závislé od nariadení príslušnej legislatívy SR v oblasti 
odpadového hospodárstva a prevádzkovateľ skládky preto nenesie zodpovednosť za ich prípadné 
zmeny). 

II. Ostatné dohodnuté podmienky 

a) Vývozca zabezpečí rovnakú kvalitu vývozu odpadu ako je uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s odpadom. 

b) Tento dodatok zároveň upravuje zmluvný vzťah podľa zmenenej platnej legislatívy SR v oblasti 
odpadového hospodárstva v celom jej rozsahu. 

c) Ceny za vývoz odpadu budú určené rovnako ako v zmluve. Fakturácia bude vykonávaná podľa 
rovnakých pravidiel uvedených v zmluve. Uvedené ceny sú bez príslušnej sadzby DPH. 

d) Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené. 
e) Aktualizácia nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
f) Dodatok je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich. 

V Sabinove, dňa i ! : ! : * i * Ĺ 

Marius Pedersen, a.» 
Súvoz 1, areál TRENS a.s. 

912 50 Trenílo. 
IČO 34115901. 

Marius Pedersen, a.s. 
Mgr. Adrián Lukáč 
obchodný zástupca 
podľa plnej moci zo dňa 21.06.2010 

Miroslav Poklemba 
starosta obce 
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Doklad bol preskúmaný podra zákona t. 502/2001 Z z 
o finančnej kontrole a vnútornom audite priebežnou 

Marius Pedersen S5SSL Ssah dokladu: 

Pripravovaní operácia je v súlade so schváleným 
rozpočtom uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväz-

Dodatok Č. 8 nariadeniami obce a v súlade so vSeobecne 

ku Zmluve o poskytovaní služieb č ľ ^ ' ^ ™ p f e d p i s m i 

V Kožkovanoch dňa . f f T f X 
AKTUALIZÁCIA ZMLUVY O VÝVOZE ODPADU 

Vývozca: Marius Pedersen, a.s. IČO: 34 115 901 
Súvoz 1, 912 50 Trenčín IČ DPH: SK 2020386148 
stredisko Sabinov, Hollého 35, 083 01 Sabinov 
Zastúpený: Ing. Martin Zigo, prokurista 

Ing. Oliver Šujan, prokurista 
V zastúpení: Mgr. Adrián Lukáč, obchodný zástupca podľa plnej moci zo dňa 
21.06.2010 

Pôvodca: Obec Rožkovany IČO: 00 327 719 
Obecný úrad Rožkovany 
082 71 Lipany 
Zastúpený: Miroslav Poklemba, starosta obce teľ: 051/ 45 72 321 

I. Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli dňom 01.01.2011 na zmene cien za poskytnuté služby, v ktorých bola 
zohľadnená inflácia a zmenách súvisiacich s novelou Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 
Z.z., kde dochádza k zvýšeniu základnej sadzby DPH, následovne: 

A) Ceny za vývoz odpadu z nádob 

Obec T y P n nádob' 
Počet 

nádob3' 
Kód 

vývozu 2> 
Cena za 

mesačný vývoz 
1 nádoby v € 

bez DPH 

20 % DPH v € 
Cena za 

mesačný vývoz 
1 nádoby v € 
s 20% DPH 

Rožkovany Kv 343 13 1,66 0,33 1,99 

Poznámky: 
1> Typ nádoby: Kv- 110 litrová KUKÁ nádoba vlastná 
2> Kód vývozu: dvojciferné číslo intervalu vývozu v tvare XV, 

Kde X je počet vývozov za dané obdobie a Y obdobie vývozu v týždňoch 
(kód 13- vývoz nádoby jedenkrát za tri týždne) 

3> Zmena počtu nádob, ich typu a intervalov vývozu je možné uskutočniť len v zmysle Článku IV. tejto 
zmluvy. 

V cene je zahrnutý zber odpadu z nádob, preprava odpadu, zneškodnenie odpadu na dohodnutej 
skládke odpadov a poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z.. 

B) Ceny za vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi 

Ceny za vývoz odpadu na rok 2011 - (ramenový -do 9 m3) bez skládkovania 

Služba Základná 
cena 

DPH v % DPH Celková cena s 
20 % DPH 

Vývoz 1ks kontajnera RNK bez 
zneškodnenia odpadu 57,61 € 20 11,52 € 69,13 € 

1 


