
Horné Naštice PO2603202005 

Príloha číslo 1 k Zmluve č. PO2603202005 

Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. PO2603202005 a nahrádza v celom rozsahu 

doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. 

dátum platnosti: 01.04.2021 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce

1.1 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob / kontajnerov 

Objem Počet 
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch 

Zložky v nádobe nádoby nádob 

[I] [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. 

Sklo 1100 s 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Papier 1100 s 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

1 

Poznámka/popis Zabezpečuje zberová 

frekvencie zvozov spoločnosť 
okt. nov. dec. 

1 1 1 13 x za rok 
TEDOS spol. s r.o. 

1 1 1 13 x za rok 
TEDOS spol. s r.o. 
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1.2 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec 

Objem Počet 
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch 

Zložky vo vreci vreca vriec Poznámka/ popis Zabezpečuje zberová 
frekvencie zvozov spoločnosť 

[I] [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec. 

Plast+kov+VKM 120 390 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13 x za rok - TE DOS spol. s r_o.

1.3 Na zbernom dvore sú umiestnené nasledovné zberné nádoby (kontajner, vrece, big bag, iné - upresnite): obec nemá zberný dvor 

Objem Počet 

Zložky v nádobe nádoby nádob 

[I] [ks] jan. feb. 

1.4 Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu): 

mar. 

Typ zberu Zložky v nádobe Typ nádoby 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch Poznámka/popis Zabezpečuje zberová 
frekvencie zvozov spoločnosť 

apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec. 

Objem Počet Počet 

nádoby nádob vývozov Poznámka 
Zabezpečuje zberová 

[I] [ks] za rok 
spoločnosť 

2 
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2. Výška nákladov na triedený zber v obci Horné Naštice

A: Názov zberovej spoločnosti: TEDOS spol. s r.o.

Sídlo (adresa): Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO: 314 494 so Platnosť zmluvy do: 

PO2603202005 

Predpokladaný ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu v obci : S 752,91 € bez DPH 

Obec: 

Horné Naštice dňa: 01.04.2021 

·····················Jr' ......... ·····-····••·••···· 

Jozef Hederéf � 

OZV: 

Bratislava dri.04.2021 

-�E_NY�·

264290 

.. . 

starosta obce r ioná y manažér / oblastný riaditeľ
t. M

�
'r" Podlesná 

oloč osti ENVI-PAK, a. s. 

3 


