
Dodatok číslo 5 ku Zmluve číslo 0 8 / 2 0 1 3 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo 
zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov uzavretá podľa 

§ 269, ods. 2 zákona číslo 5 1 3 / 1 9 9 9 Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 
Obec: V E Ľ K É P O L E 
sídlo: Obecný úrad, Veľké Pole č. 1, 966 74 
Štatutárny zástupca: František Demeter, starosta obce 
IČO: 00 321 079 
DIČ:2021111510 
(ďalej len „objednávateľ") na strane jednej 

a 
Dodávateľ: 

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 
sídlo: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica 
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Gúčik, konateľ spoločnosti 
IČO: 44 299 311 
IČ DPH: SK2022649431 
Bankové spojenie: VUB Žarnovica 
Číslo účtu: IBAN SK23 0200 0000 0024 8498 0453 
(ďalej len „dodávateľ") na strane druhej 

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku číslo 5 ku Zmluve číslo 08/2013 o zbere, preprave, 
zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov uzavretej 

dňa 01.01.2013 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 22.05.2013, Dodatku číslo 2 zo dňa 31.12.2013, 
Dodatku číslo 3 zo dňa 29.06.2016 a Dodatku číslo 4 zo dňa 21.01.2019: 

Článok 1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3. Cena, fakturácia a platobné podmienky Zmluvy číslo 
08/2013 zo dňa 01.01.2013 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 22.05.2013 sa vypúšťa celé znenie bodu 3 
a nahrádza sa týmto znením: 
Cena za odvoz 1 ks 110 1 nádoby: 1,00 EUR + platná sadzba DPH 
Cena za odvoz 1 ks 1 100 1 kontajnera: 6,00 EUR + platná sadzba DPH 

Článok 2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3. Cena, fakturácia a platobné podmienky Zmluvy číslo 
08/2013 zo dňa 01.01.2013 v znení Dodatku číslo 4 zo dňa 21.01,2019sa vypúšťa celé znenie bodu 4 
a nahrádza sa týmto znením: 
Cena za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, katalógové číslo 200301 na Skládke odpadov 
Bzenica - Uhlisko: 25 EUR/t + platná sadzba DPH. 
Poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu je v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 

Cena za odvoz objemného odpadu, katalógové číslo 200307 zo 7 m3 kontajnerov je v zmysle platného 
cenníka Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. pre aktuálny rok. 



Cena za zneškodnenie objemného odpadu, katalógové číslo 200307 na Skládke odpadov Bzenica -
Uhlisko: 27 EUR/t + platná sadzba DPH. 
Poplatok za uloženie objemného odpadu je v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 

Článok 3. 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2020. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy číslo 08/2013 v znení neskorších dodatkov zostávajú bez zmien. 

Tento dodatok j e vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každý má právoplatnosť originálu. 
Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 
podpísali. 

V Žarnovici v Veľkom Poli 

Ž a i 
Partizi 

442993 

Ing. Ľubomír Gúčik 
konateľ spoločnosti starosta obce 


