
Dodatok č. 1 

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 19/2021 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov v spojitosti s § 59 ods. 2 a nási. Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (dalej len 
,,zákon o odpadoch) 

(dalej len ,,Zm1uva) 
Zmluvné strany: 

Obchodnémeno: 
Sĺdlo: 
Štatutárny orgán: 
ICO: 
lč  DPH/DIČ: 
Bankové spojenie: 
Císlo účtu: 
Zápis v registri: 
Web: 
E-mail: 
Tel. kontakt: 
(dalej len ,,OZV ) 

2. 	Obec: 
Sídlo: 
Statutárny orgán: 
ICO: 
E-mail: 
Tel. kontakt:  

1. východoslovenská OZV, s.r.o. 
Mlynská 27, 040 01 Košice 
Mgr. Ľudovít Mihálik 
53021665 
SK21 21 235028/2121 235028 
UniCreditBank Košice 
SK791 1 1 10000001620587003 
Okresný súd Košice l, odd.: Sro, vl.č.48740N 
www. 1 ozv.sk 
prva@lozv.sk  
+421 944 088 096 

Jovsa 
Jovsa 73, 072 32 Jovsa 
Mgr. Ľubica Cornejová - starostka 
00325279 
starosta@obecjovsa. sk  
+421 915521 985 

(dalej len ,,Obec) 
(,,OZV a ,,Obec dalej spoločne ako ,,Zmluvné strany) 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a dopinení Zmluvy o zabezpečení systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v 
obci č. O 19/2021 (dalej len ,,Zmluva), a to v rozsahu uvedenom v bodoch 2 až 6 
tohto Dodatku. 

2. Príloha č. 1 sa mení na: 

,,Príloha č. 1 
Popis systému zberu v obci 

ldentifikačné údaje obce: 
Názov obce: Jovsa 
lČO: 00325279 
Počet domácností: 230 



KOMODITA Typ zbernej 

nádoby (ZN) 

OBJEM ZN 

v litroch 
POČET ZN 

v kusoch 

POČET 

ZBEROV za rok 

OBJEM 

v litroch/ rok 

Papier vrece 120 231 4 110 880 

Plasty vrece 120 462 14 776 160 

Sklo vrece 120 231 5 138 600 

Kovy vrece 120 231 2 55440 

Kompoz.obaly vrece 120 231 4 110880 

Výška nákiadov na triedený zber v obci podla § 59 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch je 
stanovená v zmysle sadzieb pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a 
zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov ( 105 ods. 3 pism. m 
zákon o odpadoch). Náklady sú hradené zberovej spoločnosti na základe vykázaného 
dokladovania materiálového toku vytriedeného a zhodnoteného odpadu z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov za obec. 

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, v zmysle Prílohy č. 12a vyhlášky č. 
373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní 
s vyhradenými prúdmi odpadu: 

Z l ož ka 
Sadzba 

[eurolt] 
Sklo 100 
Plasty 550 

Papier 
Papier a lepenka 120 
Noviny a časopisy 50 

Kompozitné obaly na báze lepenky 550 
Kovové obaly 250 

Sadzby sú uvedené bez DPH. 

Názov zberovej spoločností vykonávajúcej triedený zber v obci: 

Fúra, s.r.o. 

3. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú bez zmeny. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. jeden pre každú zmluvnú stranu. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť  dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť  ku 1 .januáru 2021. 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej väli, 
ho podpĺsali. 

Vkošiciachdňa  2 7 / 

OZV: 
	

Objednávatel: 


