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DoDAToK č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

č.Eoz4ls-02-2017-Do
uzafuoaený dnešného dňa, mesiaca a roku

v zmysle prís|ušný6h us-""l1i:3HTl:ii" 
" 

občianskeho zákonnlka

ENvlRoPoL sK§. r. o. 
m ed Ži:

so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Braťslava
zápisanýv oR Vedenom v Bratisláve l. oddiel sro , ýložka č.-. 127246tB
lčo:514s0l91
lč DPH: sK2í 20734880
zastuplje Róbert Klobučník, konatel
Bankové spoienie: Československá oocnodná banka, á,s
clslo účtu (|BAN): sK59 75oo oooo oooí 2561 7573
na strane jednej, ďalej len ,zhotovibr

a

ob.c unín
§o sídlom Unín 332.908 46 Unin
lČo| oo310107 Dó: 202109392í
zastupuje Ján Palkovič, starosta
na slrane díuhej, ďalej len "objednávater

2.

1,

za nasledovn:fuh
podmienok:

I

predmet dodatku

ZmlUVné strany uzatvorili dňa 11.04.2017 zm|uýu o poskytovaní služieb V odDadovomhospodérstve 
_č, Eoz4'1942-2o17-Do. (ďalej len ,zmlu;a"), ktorej ňJ;;io, -Ě'reuazox

znolovíeía zabezpečovať pre objednáVateta realiáciu objednaných služeb a ďalei záViizokooleonavatela poskytnulé služby pnjáť a riadne si plniť záVžky V rozsahu a zá p;dmienok
uvedených v zmluve,

V žm}§le článku Vl, ods, 6.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
Příloha č. í k zmluve č. Eoz4lg.o2-2o.17-Do o poskytovaní služieb v odpaaovom
hospodárstvg, časť cenovó podmienky zhodnotenň oapaaov 

"" -.ni n" ná"t"aoune
znenle:

Katalógové
číslo

odpadu
Názov odpadu Kód

nakladania
cena v

EURJtona Poznámka

20 01 21
ž]arivky á iný odpad
obsahujúcrortL]t R13 0,00 lineárne ž aliVky

2a 01 23
\ryradené zar adenra
obsahu]úce chlórilUórované
uhlovodikV

R13 _30 00 ch adničky mrazniěky,
klirnati2ácie

20 01 33

batérie a aklmulátory
uvedené V 16 06 01, 16 06
02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie
a akumulálory obsahujúce
tieto batérie

R13 _50,00
kadnriové batérie
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2a 01 34 batélie a akurnLJlátory né
ako Uvedené V 20 01 33

R13 0,00 alka ické batérie

20 01 35

Vyradené elektrcké
a e ektíonické zariaden á
iné ako uvedené V 20 0T 21
a 20 01 23 obsahujúce
nebezpečné časti

Rl2 ,30,00 le eVizory monilory

20 01 36

Vyradené elektrické
a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01
21,20 01 23 a 20 01 35

R12
_40,00

Pc telefóny tlačiarne
kopííky, notebooky
VysáVače rád á,
prehráVače..,

40 00 UmýVačky sporáky
práókv. el rúrv

Vyššie uvedené c€ny platia pre kompletné kusy elektroodpádu, Televizory a monitory bez
vychylovaclch cievok, resp, chladničky a mrazničky bez motorov, budú odobíané bezplatne.

Minimálny odber, pri ktorom platia !^i(upné ceny je 300 kg. Priodbere menšom ako stanovený
limit, bude €l€ktroodpad odobraný bezpletne.

ostatné usianovenia zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti,

ll
závelečné ustanovénia

Tento dodatok nadobtida platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnýňi stranami.
Dodatok bol uzaworený slobodne, vážne, uřite a zrozumitelne, nie vliesni zá nápadne
nevýfi odných podmienok.
Dodatokje vyňotovený v dvoch rovnopisoch, jedén pre každú zmluvnú slranu,
zmluvné strany vyhlásujú, že si dodatok prečltali, jeho obsahu polozumeli a na znak súhlasu
s nlm uvádzajú svoje vlastnoručné podpisy,

Bratislava dňa Unín, dňa

1.

2.

3,
4.

za zhotovitela

Mgr. Helena Nehasilová
zástupca riaditela spoločnosti
na áklade splnomocnenia

Lamačská césla 45
Bratislava 841 03
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t Lu+)
za objednávetera

Ján palkovlč
slarosla l


