
Dodatok č. 4 k zmluve č. 7/2012
o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

v
Článok I.

Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ skládky - dodávateľ služby :
Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
Obecný úrad 201 
956 01 Bojná
Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 21061/N 
Zastúpená : Ing. Eva Balogová - konateľ

Ing. Zuzana Ortegová - konateľ 
Mgr. Jozef Stankovský, PhD. - konateľ 
IČO : 43790909 
D IČ :2022490767 
IČDPH: SK 2022490767 

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy : Ing. Zuzana Ortegová 
Kontakty : Skládka odpadov Bojná : tel.: 038/5373429

Kancelária Skládky odpadu : tel.: 038/5364014, 17 
e-mail: skladka@boina.sk. ortegova@boina.sk 

Bankové spojenie: ČSOB Topoľčany, č. účtu : 4005776535/7500
VÚB Topoľčany, č. účtu : 2617131851/0200 

(ďalej len „prevádzkovateľ skládky“)

a

Držiteľ (pôvodca) odpadu -  odberateľ služby :
Obec Prašice
Sídlo : 1 .Mája 142/142, 956 00 Prašice 
Zastúpený : Erika Nemešová, starosta obce 
IČO: 00 310 964 
DIČ: 2021315538 
Tel./Fax : 038/5391221 
e-mail: obec.prasice@stonline.sk 
bankové spojenie : Primá banka Topoľčany 
č. účtu : 0886669001/5600

(ďalej len „držiteľ odpadu“)

(prevádzkovateľ skládky a držiteľ odpadu ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné 
strany“)

Článok II. 
Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2011 Zmluvu č.7/2012 o poskytnutí služby odberu 
a zneškodnení odpadu skládkovaním (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle
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článku IX. Záverečné ustanovenia, bodu 9.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení dodatku č. 1
k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Záväzky zmluvných strán, bod 4.2, písm.

c) Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.2. c) uhradiť prevádzkovateľovi skládky dohodnutú cenu uvedenú v článku VI. Ceny 
a platobné podmienky zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. Ceny a platobné podmienky Zmluvy sa 
mení nasledovne :

„ 6.1 Ceny za prevzatie a uloženie odpadu na skládku odpadov s cieľom jeho zneškodnenia 
sú stanovené ako ceny dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. v platnom znení 
nasledovne :
Základná cena za uloženie komunálnych odpadov je  30 € /t  bez DPH.
Základná cena za uloženie vytriedených stavebných odpadov je  9,50 €/t bez DPH.

6.2 Podľa platných právnych noriem sa k cenám pripočítava príslušná DPH a poplatok za 
uloženie odpadov na skládkach, ktorý je  stanovený v zmysle zákona NR SR č. 329/2018 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 
s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Poplatok za uloženie 
odpadov je  oslobodený od DPH.

6.3 Držiteľ odpadu -  poplatník je  v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. povinný oznámiť 
prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa Nariadenia vlády SR č. 
330/2018 Z. z. každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri 
prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

6.4 Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov 
sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je  uvedený 
v prílohe č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

6.5 Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe /úrovni 
vytriedenia komunálnych odpadov/, prevádzkovateľ skládky použije na výpočet výšky 
poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za 
príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 
330/2018 Z. z.

6.6 Ceny sa každoročne upravujú. Ceny môžu byť upravené aj v priebehu roka, a to 
v prípade podstatných zmien ekonomických podmienok a/alebo zmien vstupných 
nákladov dodávateľa služby, pričom zmeny cien musia mať formu písomného dodatku 
k zmluve odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ skládky bude skutočne poskytnuté služby 
držiteľovi odpadu účtovať daňovým dokladom -  faktúrou. Fakturácia sa vykonáva 1 x 
mesačne na základe vystavených Potvrdeniek - vážnych lístkov.

6.8 Držiteľ odpadu je  povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet prevádzkovateľa skládky 
v termíne do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry do 
dátumu splatnosti má prevádzkovateľ skládky právo fakturovať úroky z omeškania vo 
výške 0.05 % za každý, aj začatý, deň omeškania. Úroky sa počítajú odo dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej faktúry.



jeden mesiac po lehote splatnosti, je  prevádzkovateľ skládky oprávnený držiteľovi 
odpadu zabrániť vstupovať na skládku, a to až do zaplatenia celkovej dlžnej čiastky.

6.10 Cenu za prevzatie a uloženie odpadu s cieľom jeho zneškodnenia je  možné uhradiť aj
v hotovosti v kancelárii skládky na Obecnom úrade v Bojnej. Vtedy držiteľ odpadu 
dostane o zaplatení daňový doklad podľa platných daňových predpisov, na ktorom 
budú, okrem iného, uvedené údaje o množstve a druhu odpadu. “

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX. Záverečné ustanovenia, bod 9.2 Zmluvy
sa mení nasledovne:

„ 9.2 Táto zmluva je  uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019. “

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 3 k Zmluve -  Cenník spoločnosti Skládka
komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. sa ruší a v plnom rozsahu.

Článok III.
Prechodné ustanovenia

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. 
januára 2019 do 28. februára 2019 sa na poplatky za uloženie odpadu vzťahuje predpis 
účinný do 31.12.2018.

Čiánok IV.
Záverečné ustanovenia

2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 
ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
držiteľom odpadu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ako aj ostatné prílohy k Zmluve, nedotknuté Dodatkom, 
zostávajú nezmenené a v platnosti.

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden pre každú zo zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú a súhlasia 

s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bojnej, dňa V dňa Í * . ± * « S

Za prevádzkovateľa skládky: Za držiteľa odpadu:/
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