
Dodatok č. 10/2022 k Zmluve o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 6/05/2006  

zo dňa 05.05.2006 

 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ:           Obec Makov 

                                     Makov 60 

                                     023 56 Makov 

                                     IČO: 00314129 

                                     DIČ: 2020553128 

                                     Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                                     IBAN: SK2709000000000311855487 

               V zastúpení : Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ: Združenie TKO Semeteš n.o. 

   Semeteš č. 439 

   023 54 Turzovka 

   IČO: 36137952 

   DIČ: 2020134765, IČ DPH : SK 2020134765 

   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

                                   IBAN: SK2709000000005030410011 

             V zastúpení : Ing. Jana Brezinová, riaditeľka organizácie 

 

 

     Predmet dodatku 

 

 

Predmetom tohto dodatku je . 

    

1. zmena článku IV – „Ceny“ zmluvy o poskytovaní všeobecne prospešných služieb zo 

dňa 05.05.2006, ktoré budú platné od 01.01.2023 na základe rozhodnutia 

Správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o. zo dňa 21.11.2022 č. uznesenia 

4/2022. 

Ceny za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

a drobných stavebných odpadov uložených do zberných nádob sú nasledovné: 

 

 

 



Cena za manipuláciu – zber a odvoz nádob bez nákladu na úložné za odpad sa 

stanovuje: 

     cena bez DPH  cena s DPH 

a) priame náklady za km.......................   7,51 EUR/km                    9,01 EUR/km 

            (zber nádob 110l, 120l, 240l,1100l) 

  

pričom k faktúram budú doložené záznamy o prevádzke vozidla nákladnej dopravy 

/STAZKA/, na vyžiadanie samosprávy prístup k monitorovaniu vozidiel GPS a 

nahliadnutie do archívu knihy jázd. 

Žetónový systém /žetón umiestnený na nádobe/ ostáva v podobe monitorovania počtu nádob 

na obci a pokyn pre pracovníkov Združenia TKO Semeteš, n.o., že nádobu je nutné 

vyprázdniť. 

 

 

b) VOK 5m3 a 7m3 ...........................  88,62 EUR            106,34 EUR 

 

 

 

 

2. Zmena článku VII. odst. 2, ktorý bude znieť. 

Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

strán s výnimkou článku IV. „Ceny“, ktoré upraví Správna rada Združenia TKO 

Semeteš n.o. z dôvodu, ktoré nemôže ovplyvniť ani jedna strana ( zmeny zákonných 

poplatkov, zmeny sadzieb dane, zmeny poplatkov za úložné a pod.), ktoré sa oznámia 

odberateľovi a sú týmto pre neho záväzné. 

 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 10/2022 k zmluve o poskytovaní 

všeobecne prospešných služieb č. 6/05/2006  zo dňa 05.05.2006 prečítali, jej obsahu 

porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.  

 

 

 

Ostatné zmluvné dojednania ostávajú v platnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa   22.12.2022 

 

 

      Za poskytovateľa :    Za objednávateľa: 

 

 

Meno:  Ing. Jana Brezinová    Meno: Ing. Stanislav Gašparík 

Funkcia: riaditeľka organizácie              Funkcia: starosta obce 

 

 

 

Podpis: ..............................................  Podpis: ................................................... 


