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. ' .. TOK 4 K ZMLUV .~AKliÄpANí S!ďI$OJVIUNALN'tJVI
ÝMOOPAOOM Ä OB.JEMNÝMOD

číslo: 4
k zmluve číslo: S031100005

uzavretej podl'a § 269 ods. 2 z. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi:

1. Objednávatel'
Obchodný názov Obec Kuldov

Sídlo .908 "78Kuklov
Štatutárny orgán Štefan Šimkovič

IČO 309656
DIČ 2021049448

Bankové spojenie. Dexia banka
Číslo účtu 3214893004/5600

Kontaktná osoba Štefan Šimkovič
Telefón 034/6582125 .

Fax 034/6592125
e-mail obeckuklo:V@online.sk·

2. Poskytovatel'
Obchodný názov .A.S.A.SLOVENSKO spol. s r.o.

Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Zapísaný v obchodnom registri .OS~BA,Odd.:Sro,VI.:13406/B·.

Štatutárny orgán ·lrlJJE.~?má~.l}nt~lf.k?nat~.l'spol?pnosti;!
lríg.).:(an LUdYík,"konatel'spoíopposti

ICO 31318762 •..•.
IC pre DPH SK2020358538

Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Č íslo účtu 5110006/1111

Kontaktná osoba .Bc.U.anečRová Gci~riela .
Telefón 0903576286

e-mail jaheckova@asa.sk .
Oddelenie služieb zákazníkom (OSZ):TeL 02/65961816

Fax 02165961818
ďalej ako "Zmluvné strany"

Čl. 1. Predmet dodatku
1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky doterajšie Prílohy k Zmluve o nakladaní s komunálnym

odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Č. S031100005 (ďalej len
"Zmluva"): platné do 31.12.2010 sa v plnom rozsahu nahrádzajú Cenníkom 1, ktorý je neoddelitel'nou
prílohou tohto dodatku.

1.2. Platnosť Cenníka 1 je stanovená na dobu určitú, do dňa 31.12.2011.
1.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť

dňom 1.1.2011.
1.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

PRílOHY:
- Cenník 1

V Zohore dňa .
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platný pre rok 2011

Cenník, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za vykonané Dohodnuté činnosti platný
odo dňa 1.1.2011 do dňa 31.12.2011.

P. č. Katalógové číslo Dohodnutá činnosť Cena v EUR m.j. Cena v EUR m.j.

7 SYOOOOOOOO01 SY PAUSALNA UHRADA ZA OH (808) 1,266 obyvateľ I mesiac 15,190 obyvateľ I rok

8 PREDAJNADOB PREDAJ VRIEC NA KO 1,660 ks

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať dohodnuté služby s frekvenciou:

a) zber, preprava a zneškodňovanie KO - 2x mesačne
b) zber vytriedených zložiek KO - podl'a platného rozpisu a to v intervaloch:

plasty 2x za mesiac (t.j. 26 x za rok)
papier 1 x za mesiac (t.j. 12 x za rok)
sklo 1 x za mesiac (t.j. 12 x za rok)

c) preprava a zneškodnenie vel'koobjemného odpadu v počte 2 ks VE-7m3
- 2x ročne

Doplňujúce informácie:

a) paušálna cena za služby dohodnuté tejto prílohe sú vo výške 15,19 EUR! rok za 1
obyvatel'a.

b) počet obyvatel'ov trvale žijúcich v obci k dátumu podpisu Zmluvy je

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

V Zohore dňa V .t.v.~,f.--:r... dňa /.~ ..(~./..(Jf--/
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