
DODATOK K zmluva 0 nákladáiíi š Kamunálnyníĺídjšadam, a drablíým j
 ãvwsbflým °‹=|Pfl‹=|°m H °bism„fllm„9‹!Pêd°m

ćíslo : 16
k zmluve číslo : 3031300015

uzavretej podľa § 269 ods. 2 z. Č. 51301991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi:

1 Objednávateľ
Obchodný' názov Obec Lipová . '

sídla č.59. 940 14 Lipuvó _.
Štatutárny orgán Dáša Kovåoeovå - starostka obce

IČO 00300541
DIČ 2021014737

Bankove spojenie VÚB, a.s. - pobočka Komárno
Cialú účtu 22622-142 I 0200

Telefon 0351778 61 84
Fax 0351779 61 04

e-mail obec@|Ipove.8|‹
2 Zhotoviteľ

Obchodný názov FCC Slovensko, a.r.o. '
Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor _.

Zapísaný v obchodnom registri OS-BA,Odd.:Sro,V|.:13405lB
Ing. Eva Illllikulåšiovå - konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Varga - konateľ sp0I_očnoati

Štatutárny Ürgàn Petr Urbånek - konateľ spoločností Ý
Ing. Pet_r Marek - konateľ spoločnosti

Zodpovedný za zmluvne vzťahy ubchodný zástupca
Telefon 0311551 30 75

Fax 0311551 30 75 `
e-mail attí|a.gal@foe-group.sk '

IČO 31318762
DIČ 2020358538

IC pre DPH SK 2020358538
Banková spojenie Tatra banka, a.s.

Číslo účtu 2626041970 I 1100
Osoba zodpovedná za veol technické Csente Zsolt "
Oddelenie služieb zákazníkom lOSZ) Takåcs Lívia, 031 [551 30 T5

dalej ako „Zmluvné strany"
Čl. 1. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Cenníky - Prílohy kZmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Č. S031300015 (dalej len „Zmluva“): platne pre
rok 2022 sa v plnom rozsahu nahrádzajú Cenníkmi -› Prilohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tohto dodatku.
Platnost' Cennikov - Príloh je stanovená na dobu určitú do 31.12.2022. V prípade ak zhotovítel'
neposle objednávateľovi nový oenový návrh do konca príslušného kalendárneho roka ( do 31.12.), má
sa zato, ze zostávajú v platnosti oeny podľa posledných cenníkov aj pre další kalendárny rok.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísanie oboma Zrnluvnými stranami a účinnost'
dňom 1.8.2022.
Ostatne ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenene.
V ßß?? 11.7.2022 V .ĺ::.l.f.>.fC.>.!~:'.i:??l‹f"ť*:«ť' ......... ._ dňz!:3ŠŤ.5.:..ĺ‹`.'.Č]a:..ť°†.'*:':7.Žĺĺ~
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_ -_ _ _ _ _. ----_----_ ..--ílz - _- 4' 'Prilahač.1   
cENNiK 2 lç zMLuvE O I~jAKLADÁNí s ODPADOM,

DROBNYM STAVEBNYM ODPADOM A oB.1EMNYM oDPADoIVl
č. 8031300015  

_ Obec Lipová ' __ _ jj j

Cenník, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za vykonané Dohodnuté cinnosti platný odo dňa 1.8.2022
do dna 31.12.2022.

.. -_ _- _ __ _ __T _
P. č. Dohodnutá činnost' . Gana v EUR bez m.j. Cana v EUR bez m.j.DPH DPH

1řzvoz240LPlJ>._s`›_T1axsocMĚ _- _ _ "'__ _'_2§l1.sss! ruk -_“-2,078 mas
2|zvOz1100l. Pl_AsTs:‹RochlE 141022' rur: 1 302 mas Ľ1 27

3lzvoz120L_Pl_AsT 20 xaocns ' 30.120' ruk 3.016 mas

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Cena za poskytnutie služby - elektronická evidencia výsypov odpadových nádob na
komunálny odpad:

' Paušál - elektronická evidencia výsypov 1 - 50,00 * I

Cena je uvedená bez DPH

Poznámka: * - Cena za poskytnutie služby elektronickej evidencie výsypov bude fakturovaná po dodaní
a nainštalovaní RFID chipov na odpadové nádoby a po spustení systému elektronickej evidencie výsypov
o com sa vyhotovl preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

V zuhura dňa 11.7.2022 v .......... _. dňa 2
D)

..)/
5' Envlronmgm;

_ __ Í já ____ _ _

FC Slovensko, s.r.o. Qbec Llpové
Zhotoviteľ Übjednávatel'
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Príloha č.2

K zMLuvE O NAKLADANÍ s KOMUNÁLNYM ODPADOM, s DROBMMÝM STAVEBNÝM
ODPADÛIVI A OBJEMNÝIVI ODPADOM

Č. S031300015

Platnosť od 01.08.2022

TYP. PocET A VEĽKOSŤ zaERNÝcH NADOB, INTERVAL zeERu

I 104

I 26 I 13 I 8 I I

Poskytnuté nádoby sú vo vlastníctve spolocnosti FCC Slovensko, s.r.o. -

TYP. POČET A VEĽKOSŤ PosKvTNuT\"cH NÁDOB NA SEPAROVANÝ ZBER

V rámci zabezpečenia separovaného zberu sa používajú aj nasledovné typy vriec: 120 I vrecia

Poskytnuté nádoby sú vo vlastníctve spoločností FCC Slovensko, s.r.o

Zhétofl'el: Objednávatel'
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