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Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve o dielo 1012001

v súlade s ~ 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení,
v súlade s ~ 39 ods. 7 zákona o odpadoch v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávatel‘: Obec Muránska DIhá Lúka
Sídlo: Muránska DIhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka
Zastúpená: Ing. Marek Nosko - starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 1587638154/0200
iČo: 00328545
DIČ: 2020724728 ~ LúKA

OBEC MURÁNSKA DULL

28 -(~1‘~Došlo:

Id‘alej len ako „objednávateľ“I
Čí~1n: ~(eÍ.: ‚~‚~‚

Príluhy: “)

Zhotovitel‘: Brantner Gemer s.r.o
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpená:, Ing. Ján Sisik, konateľ spoiočnosti

Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2625170826/1100
IČO: 36021 211
IČDPH: 2020074551
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
v odd. s.r.o. pod číslom 4532/spoločnosti

Id‘alej len „zhotoviteľ“I

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.4, ktorým sa Rámcová zmluva o dielo
č.1012001, mení a upravuje takto:

„.
Predmet dodatku

1/ Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. upravuje cenu za
poskytnuté služby Od 1.1.2015. Viď príloha k Dodatku rámcovej zmluvy o dielo Č. 10/2001.



2/ Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plynulú priechodnosť a prejazdnosť zberovej
techniky pri zbere nádob ZKO ako aj pri vývoze veľkokapacitného kontajnera VOK. Tiež
poskytne plnú súčinnost‘ zhotoviteľovi pri zbere ZKO aj VOK a to hlavne tým, že v sťažených
podmienkach zabezpečí odpratanie snehu a ladu z cestných komunikácií, tak aby zhotoviteľ
bol schopný vykonat‘ zber ZKO a VOK v obci bez hrozby poškodenia svojho majetku alebo
majetku tretích osób ako aj bez ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti svojich
zamestnancov. V cene vývozu veľkokapacitného kontajnera je zahrnutá manipulácia pri
nakládke a vykládke, čo predstavuje 40 minút. V prípade, že objednávatel‘ nezabezpečí
plynulú prejazdnost‘ a priechodnost‘ zberovej techniky a vznikne prestoj z dóvodu nezjazdnej
cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky, tak sa objednávateľ zaväzuje, že
uhradí sumu za vývoz veľkokapacitného kontajnera (zberných nádob) a za prestoj na každú
hodinu 30eur ( max 3 hodiny). Objednávatel‘ zabezpečí vyprostenie techniky a spósobené
Škody, ktoré vzniknú pri výkone činnosti uhradí na svoje náklady. Podkladom na fakturáciu
bude výstupná zostava z GPS u zberovej techniky.

3/ Ostatné ustanovenia k Rámcovej zmluve o dielo č.10/2001 v znení Dodatkov č.1-3,
neupravené týmto Dodatkom č.4, ostávajú nezmenené.

4/ Tento Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy o dielo č.10/2001 v znení
Dodatkov č. 1-4, a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
Po jednom rovnopise.

5/ Tento Dodatok č.4 nadobúda platnost‘ dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a
účinnost‘ dňom 1.1.2015

V Rimavskej Sobote, dňa 1.12.2014

Objednávateľ Zhotovitel‘

Ing. Marek Nosko- starosta obce Ing. Ján Sis ‚ konat spoločnosti
Ing. Ladislav Ba akovič, rokurista spoločnosti



Príloha k Dodatku č. 4 k Rámcovej zmluve o dielo 1012001

Zmesový komunálny odpad ( ZKO ) - ceny 1200 301 I EUR bez DPH
Zber a vývoz 1 ks vreca so zneškodnením odpadu na skládke 0,72 EUR
Vývoz 1 ksllOI, 1201 nádoby so zneškodnením odpadu na skládke 1,25 EUR
Zber a vývoz 1 ks 240 I nádoby so zneškodnením odpadu na skládke 1,70 EUR
Zber a vývoz 1 ks 1 100 I nádoby so zneškodnením odpadu na skládke 9,80 EUR
Zneškodnenie zmesověho komunálneho odpadu ZKO za tonu na skládke 30,54 EUR
Zákonný poplatok za zneškodnenie odpadu na skládke za tonu ( cena s DPH) podľa zákona 1712004 Z.z.

Počet nádob na komunálny odpad a cyklus
zberu

~ll I, 120 Inádoba
240 I nádoba
1 100 Inádoba
VOK (7 m3 )

Prenájom zbemých nádob na ZKO a OO, DSS

Prenájom 1 ks 110 I 120 I nádoby za I mesiac
Prenájom 1 ks 240 I nádoby za 1 mesiac
Prenájom 1 ks 1 100 I nádoby za 1 rok
Prenájom 1 ks VOK za 1 deň
Prenájom 1 ks VOK za 1 mesiac

Zmluvný cyklus
vývozu za rok

26
26
26
2

Zmluvný počet
nádob v ks

spolu

144

O
8

objednávka

EUR bez DPH

Nádobyv
majetku obce

144
O
5

O

Prenajaté
nádoby

O
O
3
O

50,80 EUR

Počet prenajatých nádob

O
O
3
O
O

Objemný a drobný stavebný odpad - VOK 1200 307, 200 303, 170 9041 EUR bez DPH

Zber a vývoz 1 ks - VOK v majetku obce na skládku a vrátenie VOK do obce 80,00 EUR
Preloženie VOK na Ině miesto v obci popri objednanom vývoze VOK 20,00 EUR
Pristavenie VOKu na objednávku v majetku Brantner Gemer 67,32 EUR

Vývoz I ks - VOK z obce v majetku Brantner Gemer na skládku 88,02 EUR
Ročný paušál / roČný nájom VOK + cena za 2 vývozy VOK‘ 0,00 EUR
Zneškodnenie DSS odpadu z VOK na skládke za tonu 17 09 04 30,54 EUR
Zneškodnenie OO odpadu z VOK na skládke za tonu 200 307 32,00 EUR
V cene vývozu VOK je manipulácia s VOK, t.j. nakládka a vykládka VOK v termíne do 40 minút.

OO. Objemný odpad, DSS - drobný stavebný odpad
Ročný paušál uhradí obec v prípade nevyvezenia 2 ks VOK I rokl - v prípade dlhodobého prenájmu VOK od
spoločnosti Brantner Gemer

Separovaný zber ( SZ ) - ceny za služby EUR bez DPH

Vývoz 1 ks 1 100 I kontajnera sklo 8,00 EUR
Vývoz 1 ks 1 100 I kontajnera plasty, papier 5,00 EUR
Vývoz 1 ks vreca PET ( zber z jedného zberného miesta) 0,20 EUR
Cena 1 ks vreca na SZ - PET 0,10 EUR
Dotrieďovanie SZ PET za 1 hodinu I 1 hod. - 1 zber I 4,40 EUR
Dotriedovanie SZ sklo za 1 hodinu I 1 hod. - 1 zber I 4,40 EUR
Uloženie zbytkového odpadu z dotrieďovania SZ za tonu 32,00 EUR



Zmluvný cyklus Typ nádobySeparovaný zber - poČet nádob . Vrecla - ks I zber
vyvozu za rok

1 1001 - ks
Sklo 6 3
Plasty 12 190 0
Kovové obaly 12 0
Papier objednávka mobilný zber O
Biologicky rozložiteľný odpad objednávka O
Elektroodpad 2 0
Nebezpečný odpad, batérie, akumulátory 2 0
Počet prenajatých nádob 1 100 I na SZ 3

Ceny za prenájom zbemých nádob na separovaný zber

Prenájom 1 ks 1 100 I nádoby za mesiac na SZ

EUR bez DPH

5,00 EUR

Ostatné služby

Zhotovitel‘ uhradí objednávateľovi za vyzbieraný papier a kartón sumu:
Podklady ku evidencii údajov o odpadoch pre objednávateľa! mesačne
Zber a odvoz elektroodpadu, nebezpečného odpadu! 1 zber
Zber a odvoz elektroodpadu,nebezpečného odpadu - zber s 0-you hmotnosťou
Zneškodnenie pneumatík za 1 kg
Zneškodnenie nebezpečného odpadu za 1 kg! na základe povolenia OúŽP - viď. Príl
Zneškodnenie a zhodnotenie elektroodpadu
Uloženie a zhodnotenie 1 tony bioodpadu ( zber z jedného zberného miesta)
Zbera zhodnotenie 1 tony BRO - reštauračný odpad
Doprava bioodpadu

EUR bez DPH

dohodou zmluvných strán
3,00 EUR

60,00 EUR
20,00 EUR
0,085 EUR
0,15 EUR

bezodplatne
25,00 EUR

80 EUR
dohodou zmluvných strán

lupomienka za neuhradenú faktúru 4,00 EUR

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.4 k Rámcovej zmluve o dieto č. 10!2001 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01 .2015

V Rimavskej Sobote, dňa 1.12.2014

Objednávateľ ~._. Zhotoviteľ


