
DODATOK č.1 
k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

a neobalových výrobkov 
uzatvorenej dňa 04.07.2018 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 59 ods. 2 a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

SLOVMAS, a. s. 
sídlo: 
IČO: 
registrácia: 
zastúpená: 
e-mail:

(ďalej len „SLOVMAS") 

a 

Obec Horné Naštice 
adresa: 
IČO: 
zastúpená: 
e-mail:

(ďalej len „Obec") 

(ďalej len „Dodatok") 

Článok I 
Zmluvné strany 

Na paši 4, 821 02 Bratislava 
44 946 422 
Obch. reg. Okr. súdu Bratislava 1, Odd. Sa, vl. č. 4846/B 
Ing. Elena Sodíková, PhD., predsedníčka predstavenstva 
slovmas@slovmas.sk 

Obecný úrad Horné Naštice, Horné Naštice 75, 956 41 Horné Naštice 
00 310 433 
Jozef Hedera, starosta 
ocu@obechornenastice.sk 

(SLOVMAS a Obec ďalej spoločne tiež len ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo len ako „Zmluvná 
strana") 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 

ČLÁNOK II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Prílohy č. 1 a 2 Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov sa menia tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 tohto Dodatku, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

ČLÁNOK III 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné časti Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov zostávajú v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č. 1 je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, podpísaných
obidvomi Zmluvnými stranami, inak sú zmeny a doplnky neplatné.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.04.2019.
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Príloha č. 1: Popis systému triedeného zberu a požiadavky na výkon činností triedeného zberu pre obec: 

Horné Naštice 

Triedený zber komunálnych odpadov: 

Komodita 
Papier 

Plasty* 

Sklo 

Zberová spoločnosť: 

TEDOS, spol. s r.o. 

Všeobecné informácie: 

Obec využíva kombinovaný zber. 

Pre papier a lepenku 1100 1 kontajnery. 

Pre plasty 110 1 vrecia, vrecový zber je od domu k domu. 

*Plasty, kovy a VKM sa zbierajú spoločne.

Pre sklo 1100 1 kontajnery.

Typ nádoby Počet kusov (ks) Počet vývozov za rok 
Kontajner 1100 1 3 13 

Vrece 110 1 354 13 

Kontajner 1100 1 3 13 



4. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 (dvoch) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu,
z ktorých po 1 (jednom) obdrží každá zo Zmluvných strán.

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ním
ho slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok, podpísali.

Za SLOVMAS, a. s. 
Ing. Elena Sodíková, PhD., 
predsedníčka predstavenstva v 

,
· 

Za Obec Horné Naštice 
Jozef Hedera, 
starosta 

(_ 

V Bratislave dňa 29.03.2019 

V LI 
' ,1. Al vt• • ,1. ,,#v o 1 •04• 2019nornyc11 n,as '/ClaC11 una .............. .
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Príloha č. 2: Vŕška nákladov na triedenŕzber v obci: Horné Naštice 

Počet obyvateľov (k 30.06.2018): 464 

Náklady na triedený zber komunálnych odpadov: 

Komodita Typ nádoby Počet kusov (ks) Počet vývozov za rok Cena za jeden vývoz (€) Cena za rok(€) Cena na obyvateľa za rok (€) 

Papier Kontajner 1100 1 3 13 17,26 673,14 1,45 

Plasty Vrece 110 1 354 13 0,92 4233,84 9,12 

Sklo Kontajner 1100 1 3 13 9,17 357,63 0,77 

Cena spolu (€): 5264,61 11,35 

Ceny sú uvedené bez DPH. 




