
DODATOK č. 9 k 
ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADPOM  

č. S041400047 
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. a ust. § 610 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov  
medzi 

 
Názov:   Obec Ždaňa 
sídlo:   Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 
IČO:   00324973 
DIČ:   2021249193     
v mene ktorej koná Ing. Ján Kokarda, starosta 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno: KOSIT EAST s. r. o. 
sídlo:   Jarmočná 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh 
IČO:   50 273 884 
DIČ:   2120268645    IČ DPH: SK2120268645 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39064/V 
v mene spoločnosti konajú  Martin Šmigura, konateľ  
    Ing. Marián Christenko, konateľ 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
PREAMBULA 
 
VZHĽADOM K TOMU, ŽE 
 

a) zákon č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bol zrušený a s účinnosťou k 1. júlu 2016  nahradený zákonom 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 
b) v systéme triedeného zberu odpadov zavádza platná a účinná právna úprava nové inštitúty, 

 
c) náklady na zabezpečenie zberných nádob určených k triedenému zberu jednotlivých zložiek 

komunálneho odpadu a náklady triedeného zberu znáša príslušná organizácia zodpovednosti 
výrobcov, 

 
d) pôvodný zhotoviteľ spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. so sídlom 

Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO 36 357 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I v oddiele Sro vo vložke č. 40469/B, vložila ako jediný spoločník spoločnosti 
AVE Východ s. r. o. (teraz pod obchodným menom KOSIT EAST s. r. o.) so sídlom Jarmočná 2, 
040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO 50 273 884, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 39064/V časť podniku (organizačnú zložku „AVE 
Východ“) do spoločnosti AVE Východ s. r. o. (teraz pod obchodným menom KOSIT 
EAST s. r. o.), ako do svojej dcérskej spoločnosti, 
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e) v dôsledku reorganizácie popísanej v bode d) tejto preambuly prešli v súlade s ust. § 59 ods. 4 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 477 
ods. 1 Obchodného zákonníka, na spoločnosť AVE Východ s. r. o. (teraz pod obchodným 
menom KOSIT EAST s. r. o.) všetky práva a záväzky týkajúce sa organizačnej zložky „AVE 
Východ“, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy, 

 
SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI 
 
takto: 
 
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom č. S041400047, 
v znení dodatku č. 8 zo dňa 30. decembra 2014 (ďalej len „zmluva“), sa na základe dohody zmluvných 
strán mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. Vo všetkých článkoch zmluvy sa spojenie „zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov“ v každom gramatickom tvare nahrádza spojením „zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v príslušnom gramatickom tvare. 
 

2. Článok 1 ods. 1.1 zmluvy sa nahrádza novým znením a znie: 
 
„Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať pre objednávateľa v zmluve 
špecifikované služby odpadového hospodárstva týkajúce sa nakladania s komunálnym 
odpadom a s drobným stavebným odpadom (ďalej aj len „odpady“) a objednávateľ sa 
zaväzuje platiť zhotoviteľovi odplatu podľa článku 2 tejto zmluvy.“ 
 

3. Článok 1 ods. 1.2 zmluvy sa vypúšťa. 
 

4. Článok 1 zmluvy sa dopĺňa o odsek 1.5, ktorý znie: 
 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci nakladania s odpadmi poskytovať pre objednávateľa 
nasledovné činnosti v nasledovnom rozsahu: 
 
a) zvoz 400 ks/110 l nádob 26 x ročne bez zneškodnenia 
b) zvoz 9 ks/1100 l nádob 26 x ročne bez zneškodnenia 
c) prenájom 9 ks/1100 l nádob 
 
 

5. Článok 1 zmluvy sa dopĺňa o odsek 1.6, ktorý znie: 
 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci nakladania s odpadmi poskytovať pre objednávateľa 
na základe objednávky objednávateľa aj ďalšie činnosti uvedené v prílohe č.1 - Cenník 

 
6. Článok 2 zmluvy sa nahrádza novým znením a znie: 

 
2.  Odplata a platobné podmienky 

 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi patrí za výkon činností špecifikovaných 

v článku 1 ods. 1.5 zmluvy, v rozsahu podľa článku 1 ods. 1.5 písm. a), b) a c) zmluvy, 
odplata vo výške 826,46 € bez DPH, slovom osemstodvadsaťšesť eur a štyridsaťšesť 
centov bez dane z pridanej hodnoty, mesačne. 

 



2.2 Za výkon činností špecifikovaných v článku 1 ods. 1.6 zmluvy, poskytovaných na 
základe objednávky objednávateľa, a za výkon činností poskytovaných zhotoviteľom 
nad rozsah činností uvedený v článku 1 ods. 1.5 zmluvy, patrí zhotoviteľovi odplata, 
ktorej výšku stanovuje cenník, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. 

 
2.3 Odplata podľa odseku 2.1 tohto článku a odseku 2.2 tohto článku môže byť upravená 

najskôr k 1. aprílu kalendárneho roka jednostranným právnym úkonom zhotoviteľa 
 

i. z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný 
kalendárny rok a odplaty platenej v predchádzajúcom kalendárnom roku, a 
 

ii. z titulu nárastu mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády 
Slovenskej republiky, a to o sumu určenú ako súčin podielu sumy minimálnej 
mzdy v príslušnom kalendárnom roku a sumy minimálnej mzdy za 
predchádzajúci kalendárny rok a odplaty platenej v predchádzajúcom 
kalendárnom roku,  

 
a objednávateľ sa zaväzuje platiť takto zvýšenú odplatu. 

 
2.4 Podľa dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený upraviť odplatu spôsobmi 

stanovenými v odseku 2.3 tohto článku najskôr k 1. aprílu 2018. 
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje platiť odplatu podľa odseku 2.1 a odseku 2.2 tohto článku 

mesačne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na taký 
bankový účet, ktorý zhotoviteľ objednávateľovi písomne oznámi.  

 
2.6 Odplaty podľa odseku 2.1 a odseku 2.2 tohto článku za jednotlivé kalendárne mesiace 

sú splatné na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Jednotlivé faktúry sú splatné 
v lehote 15 dní odo dňa ich vystavenia. 

 
7. Článok 3 zmluvy sa vypúšťa. 

 
8. Článok 4 ods. 4.18 zmluvy sa vypúšťa. 

 
9. Článok 6 ods. 6.1 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:  

 
„Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek 
zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej 
strane. Výpovedná doba je 12 mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.“ 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. mája 2017.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – cenník. 
 
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným 
stavebným odpadom č. S041400047. 
 
 



Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si 
obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú. 

 
 
V Ždani dňa 28. apríla 2017    V Košiciach dňa 28. apríla 2017 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
__________________     __________________ 
Ing. Ján Kokarda     Martin Šmigura 
starosta obce Ždaňa     konateľ KOSIT EAST s. r. o.  
 
 
 

__________________   
 Ing. Marián Christenko  

konateľ KOSIT EAST s. r. o. 
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Príloha č.1 – Cenník 
 

 
1. PRENÁJOM 
A) Prenájom kontajnerov ( 1 kus) 

Názov 
Časová sadzba 

v € / deň v €/ mesiac 

veľkokapacitný kontajner ramenový ( VKK) 
5,7m³ 2,00 52,00 
veľkoobjemový kontajner hákový (VOK ) – abroll 
16,30 m³ 5,20 130,00 

 

 
2. PREPRAVA 
A) preprava odpadov 

Názov 
Jazdný výkon v €/ 

km 
Časová sadzba v €/ 15 min. 

vozidlo do 3,5 t ( dodávka, malý valník ) 1,30 5,00 

vozidlo nad 3,5 t ( vyklápač,  valník ) 1,85 7,00 

nosič kontajnerov ramenový VKK 1,60 7,00 

nosič kontajnerov ramenový VKK s vlekom 1,80 7,50 

nosič kontajnerov hákový VOK - abroll 2,20 7,00 

nosič kontajnerov hákový VOK - abroll s vlekom 2,30 7,50 
 

B) iná preprava 

Názov 
Jazdný výkon v €/ 

km 
Časová sadzba v €/ 15 min. 

hydraulická ruka 2,00 7,00 

nakladač 2,10 14,00 

 
 3. TERMOVALORIZÁTOR - 1100 l preprava a zhodnotenie 

Názov Cena v €/ 1 manipulácia 

1100 L  kontajner – právnické aj fyzické osoby 13,90 

 
4. TERMOVALORIZÁTOR, Divízia spracovania odpadov 
A) zhodnotenie/zhromažďovanie odpadov kategórie"O" - ostatný odpad 

Názov  Cena v €/ t 

zhodnotenie/zhromažďovanie  49,50 

zhromažďovanie inertného odpadu 10,00 
 

 
5. PREDAJ 

Názov  Cena v €/ 1 kus 

200 L sud 10,00 

IBC kontajner 75,00 

120 L kontajner 26,00 

240 L kontajner 34,00 

1100 L kontajner 220,00 

120 L vrece na TKO – vrátane vývozu a zneškodnenia 1,35 

 
 
 
 
 



 

 
6.LETNÁ ÚDRŽBA 
A) strojná - malý mechanizmus ( multicar) 

Názov 
Jazdný výkon 

v €/ km 
Časová sadzba v €              

/ 15 min. 

Prestoj               
˃ 30 min.             

v € / 15 min. 

zametanie ( bez zneškodnenia odpadu ) 1,70 19,00 2,20 

zametanie ( vrátane zneškodnenia odpadu ) 1,70 20,30 2,20 

 
B) strojná - veľký zameták, kropiace vozidlo, sypač 

Názov 
Jazdný výkon 

v €/ km 
Časová sadzba v €              

/ 15 min. 

Prestoj               
˃ 30 min.            

v € / 15 min. 

zametanie ( vrátane zneškodnenia odpadu ) 1,80 21,80 4,60 

zametanie ( bez zneškodnenia odpadu ) 1,80 19,80 4,60 

sypač 2,20 8,06 4,60 

kropenie 2,50 8,80 4,60 

 
C) Iná činnosť 

Názov 
Časová sadzba 

v € / deň 
Časová sadzba v €  / 

hodina 
Cena v €              
/ 1 kus 

prenájom stojanov ( menej ako 14 dní )   0,03   

prenájom stojanov ( viac ako 14 dní ) 0,40     

ručné zametanie ( 1 pracovníK )   13,60   

vrece so zneškodnením odpadu k stojanom     3,45 

vrece bez zneškodnenia odpadu k stojanom     0,20 

 
D) Predaj technologickej vody - cisterna 10m³ 

Názov Jazdný výkon v € / km Paušálna sadzba v € 

Predaj ( vypustenie vody napr.bazény ) 2,50 23,00 

 
7. PRENÁJOM CHEMICKÝCH TOALIET 
A) Dlhodobý prenájom viac ako 14 dní 

Názov Jazdný výkon v €/ km Paušálna sadzba v €/ kus 

1 ks WC   105,00 

2 ks WC   71,40 

3 ks WC   61,64 

4 ks WC   55,97 

5 ks WC   53,13 

6 ks WC a viac   50,61 

Jazdný výkon  1,30   

Vyčistenie WC   46,20 

K cene WC sa pripočíta jazdný výkon vozidla pri dovoze a odvoze WC a pri čistení WC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B) Krátkodobý prenájom menej ako 14 dní 

Názov Jazdný výkon v €/ km Paušálna sadzba v € / kus 

1 ks WC   94,50 

2 ks WC   63,00 

3 ks WC   51,14 

4 ks WC   46,20 

5 ks WC   43,27 

6 ks WC a viac   41,27 

Jazdný výkon  1,30   

Vyčistenie WC   46,20 

K cene WC sa pripočíta jazdný výkon vozidla pri dovoze a odvoze WC a pri čistení WC. 
 
 
 
 
 

 
V Ždani dňa 28. apríla 2017    V Košiciach dňa 28. apríla 2017 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
__________________     __________________ 
Ing. Ján Kokarda     Martin Šmigura 
starosta obce Ždaňa     konateľ KOSIT EAST s. r. o.  
 
 
 

__________________   
 Ing. Marián Christenko  

konateľ KOSIT EAST s. r. o. 
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