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I.
predmet dodatku

...... sa stretli na spoloěnom rokovaní zástupcovia Združeniaobcí Mikroregión Sekěov - Topl'a
Hudák Ladislav s.r.o., ktory zabezpeěujevyvoz zmesového komunálneho odpadu avývoz
pre obce združené v Mikroregióne Sekčov - Topl'a. Na základe dohody zúěastnených strán

ochádzak zmene Zmluvy o Tlozea manipulácii odpadu zo dňa .,.,./:.ft..4Q!.!.,,.. (ta"ircn

a.

b.

Zmluvy takto:
sauzaťlárana dobu 5 rokov s niárokom na predíženie dohodnutej doby platnosti o ďalších

ial'sa zmluvné strany najneskór 3 mesiace pred uplynutím tejto doby nedohodnú inak.

zmluvné strany plati 12 mesačná výpovedná lehota, ktorá zaéina plynúť prqým dňom

mesiaca nasledujúceho po doruěení qýpovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvy takto:
ipuláciu aTvoz odpadu je:

výške 0,80 € bez DPH za jednu kuka nádobu s objemom 110 litrov,
výške 6,00 € bez DPH za jednu nádobu s objemom 1110 litrov,

výške 0,45 € bez DPH zakaždé vrece.

kodnenie odpadu je vo výške 41o- EUR l tona bez DPH.
pri zvoze objemového odpadu je vo výške 1o20 Et]R / km bez DPH.

l'a bodu I) nezahíňajú poplatok za uloženie odpadu stanovený príslušným právnym predpisom.

poplatok pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku

stanoví podl'a %-neho podielu úrovne vytriedenia zložiekkomunálneho odpadu.

2)

3)

4)

5) odpadu budú uskutoěňované pravidelne podl'a dohodnutého harmonogramu.
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6)

7)

8)

9) Zmluvné
zvýšiť o
a aj v pri,

stranY satieŽ dohodli, Že dodávatel' - vývozcaje oprávnený dohodnuté ceny jednostranne
'ýŠku miery inflácie na základe indexu potvrdeného a zverejneného štatistický. 6*ao.n sn
,ade zvýšenia minimálnej mzdy.

iin.
l záverečné ustanovenia
l

I

Tento dodatót tvori neoddelitelh Ú súéasť zmluvy o zvoze amanipulácii odpadu a nadobúda platnosť dňom
podpisu obobh zmluvných strrán a účinnosť dňom 0 1 . 0I. 20lg.

!

Tento dodatQk sa vYhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zm|uvných strán dostane po jednom
exemplári. 
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Ostatné zner|ia článkov zostávajúv platnosti a sú nemenné.
l

v.rp-.T§-l.u;

1.

)

J.

V Raslaviciach, dňa 19,12.2018
1-1udák Ladislav s. r. o.

Klášiorná 91/29, 086 41 Raslavice
lčo:,ip 932 284, DtČ: 21205497C8

lC DPH: SK2120549728l
TEL: 0907 533 B99 ./( ',-^-

11-mail: ladislav,hudat<+@9ríail.com \--'

Za dodávateťa - vývozcu


