
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o dielo č. 530801 
 

v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade s § 39 

ods. 7 zákona o odpadoch v platnom znení 

 
 
 

I. 

Zmluvné strany 

 
 
 

Objednávateľ: Obec Levkuška 

Sídlo: Levkuška 31, 982 62 Gemerská Ves Zastúpená: 

Lajos Csolti - starosta obce Bankové spojenie: VÚB 

Rimavská Sobota Číslo účtu: 18127392/0200 

 
 
 
 

/ďalej len ako „objednávateľ"/ 

 
 

a 

 
 

Zhotoviteľ:      Brantner Gemer s.r.o 

Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota Zastúpená:, 

Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti 

Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti Bankové spojenie: 

Tatrabanka Číslo účtu: 2625170826/1100 IČO: 36 021 211 IČDPH: 2020074551 

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. s.r.o. pod 

číslom 4532/spoločnosti 

 

/ďalej len „zhotoviteľ"/ 

 
 
 

Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.2, ktorým sa Rámcová zmluva o dielo 530801 zo dňa 20.5.2008, v 

znení Dodatku č.2 , mení a upravuje takto: 

 
 

II. 

Predmet dodatku 

 

1/ V ČI. V. Práva a povinnosti objednávateľa sa dopĺňa bod 4 a bod 5 v  nasledovnom znení: 

Bod 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí prejazdnosť a bezpečnú zjazdnosť obecných 

komunikácií, tiež poskytne plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere ZKO, SZ, hlavne v prípade sťažených 

podmienok - v prípade iných prekážok / rozkopávky komunikácií, uzávierka ciest , vytŕčajúce konáre stromov do 

vozovky /. Bezpečná prejazdnosť upravenej vozovky je pri šírke štyri metre. 

Bod 5. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa vopred na sťažené podmienky pri zbere ZKO, 

SZ a nádoby umiestniť na prístupné a vopred dohodnuté miesto. Zhotovíte!' po zbere vráti zberové nádoby na 

to isté miesto. 

21 V ČI. VIII. Odplata Bod 5. Zhotoviteľ môže upraviť jednotkovú cenu za jednotlivé služby a práce v bežnom 

roku 1x najviac o mieru rastu hladiny inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR. Cena za vykonané služby sa 

mení dohodou zmluvných strán od 1.1.2012. Ceny za vykonané služby sú v aktuálnej prílohe tohto Dodatku č.2 

. 

 

3/ Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 530801 neupravené týmto Dodatkom č.2, ostávajú nezmenené. 

 

41 Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 530801 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, 

pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 

 

5/ Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 1. 1.2012. 



Lajos Csoltí - starosta obce 

V Levkuške dňa V Rimavskej Sobote dňa 28.12. 2011 

 
Objednávateľ Zhotoviteľ 

Ing. Ján Sis k, konateľ spoločností 

Ing. Ladislav Bartakovič, prokgrista spoločnosti 

OBEC LEVKUŠKA 
O Q O  CIO 
W W «w    V* CM 

 

Jbf brontner 
B"antnerGemer8^ro. 



Príloha k Dodatku č.2 ku Rámcovej zmluve č. 530801 - Levkuška 
 

Zmesový komunálny odpad ( ZKO ) - ceny  
Cena za 1 vývoz ZKO s uložením odpadu na skládke 63,07 € 
Prenájom 1 ks 110 I nádoby za mesiac na ZKO bezodplatne 

Cena za Vývoz 1 ks 1 100 I kontajnera so ZKO s uložením odpadu na skládke 9,29 € 
Prenájom 1 ks 1 100 I kontajnera za mesiac na ZKO bezodplatne 

Prenájom veľkoobjemového kontajnera - VOK / mesiac 5,00 € 
Vývoz 1 ks veľkoobjemového kontajnera - VOK bez zneškodnenia odpadu 60,00 € 

Zneškodnennie odpadu z 1 ks VOK - u na skládke za tonu 25,87 € 
Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke 4.9790 t 

 

Zmesový komunálny odpad - počet Zmluvný cyklus 

vývozu/rok 

Zmluvný počet nádob 

110 1 nádoba na ZKO 26 51 

1 1001 kontajner na ZKO objednávka 2 
Počet   1101 prenajatých nádob na ZKO  10 

Počet 1 100 1 prenajatých nádob na ZKO  2 

Počet prenajatých VOK objednávka 1 
 

I -------------------------------------- ~ --------------- r~r—TTTTľ ---------------------------------------------------

Separovaný zber ( SZ ) - ceny 

E:.Jo 

Vývoz 1 ks 1 100 I kontajnera so SZ bezodplatne 
Vývoz 1 ks vreca so SZ (zber z jedného zberného miesta ) bezodplatne 

Zber plastov pre obec každý druhý mesiac z jedného zberného miesta bezodplatne 
Dotrieďovanie SZ za 1 hodinu ( 2 hod./ zber) bezodplatne 
Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ za tonu bezodplatne 

Prenájom 1 ks 1 100 I nádoby na SZ bezodplatne 

 
Separovaný zber - počet Zmluvný cyklus 

vývozu/rok 

vrecia - ks Typ nádoby 
1 100 1 - k s  

Sklo 6  1 

Plasty 12 40  
Papier dohodou   
Počet prenajatých nádob na SZ   1 

 
Zhotovíte!' uhradí objednávateľovi za vyzbieraný papier a kartón sumu: dohodou zmluvných strán 
Evidencia údajov o odpadoch pre objednávateľa / mesačne 3,00 € 

Zber a odvoz elektroodpadu , nebezpečného odpadu a pneumatík /1 zber 30,00 € 
Zneškodnenie pneumatík za 1 kg 0,085 € 

Zneškodnenie nebezpečného odpadu za 1 kg 0,15€ 
Zneškodnenie a zhodnotenie elektroodpadu bezodplatne 

Uloženie a zhodnotenie 1 tony bioodpadu ( zber z jedného zberného miesta ) 25,00 € 
Doprava bioodpadu dohodou zmluvných strán 

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách. Ku 

všetkým cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 

Príloha k Dodatku č. 2 ku Rámcovej zmluve č. 530801 nadobúda platnosť a účinnosť 1.1.2012 

 


