Dodatok č. 3
k zmluve č. 1294 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi
TS mesta Humenné a Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, Humenné
Zmluvné strany:
1.Vykonávateľ zberu a prepravy:
Obchodné meno:
Technické služby mesta Humenné
Sídlo:
Sninská 27 066 01 Humenné
Zastúpené:
Ing. Milan KURUC – riaditeľ Technických služieb mesta Humenné
Bankové spojenie:
VÚB Humenné
Číslo účtu:
2323 532/0200
IBAN:
SK89 0200 0000 0000 0232 3532
IČO:
186 155
DIČ:
2021216736
Tel:
057/775 43 56, 0903 272 406
2. Pôvodca odpadu: /právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ/
Obchodné meno:
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ
Sídlo:
Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné
Zastúpená:
Ing. Ján Považan
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu:
2431853055/0200
IBAN:
IČO:
40122549
DIČ:
IČ DPH:
SK1020712550
Tel. číslo:
0907886802
ďalej len ″pôvodca odpadu″
Po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a že tento právny úkon robia slobodne, určito, vážne,
zrozumiteľne a v písomnej forme, v súlade s článkom V., dohodli sa na tomto dodatku č. 3 k zmluve č. 1294 o
množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu, podľa príslušných
ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 10 d, §
11 odst. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych poplatkoch v platnom znení, v nadväznosti na VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Humenné č. 154/2019 a VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 160/2019.
I.
1. Zber a preprava sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom:
Miesto uloženia
kontajnerov
Štefánikova55

Typ
kontajnerov
1100

Počet

Cyklus

Výška

kontajnerov

vývozu

poplatku

1 x mesače

178,20 €/rok

1 x prepožičaný

Platnosť od 1.4.2022.
2. Vývoz odpadu sa uskutoční podľa rozpisu vývozu.

II. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
1. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu sa stanovuje
vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 160/2019, Siedma časť – Poplatok, bod 1, a to nasledovne:

a) 0,0534 € za osobu a kalendárny deň,
b) - 0,0135 €/1 l komunálneho odpadu z 1100 l zbernej nádoby, t. j. 772,20 € ročne - vývoz
1 x týždenne (1 vývoz 14,85 €),
- 0,0183 €/1 l komunálneho odpadu zo 110 l KUKA nádoby, t. j. 104,676 € ročne - vývoz
1 x týždenne (1 vývoz 2,013 €),
- 39,40 €/dopravné za veľkoobjemový kontajner + cena za uloženie odpadu dohodnutá

zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov
c) 0,048 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Nájomné za 7 m3 kontajner je 0,66 €/deň.
3. Poplatok v zmysle ods. 1, písm. c) sa uhradí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu

bez obsahu škodlivín v hotovosti v pokladni Separačného (zberného) dvora TS, ul. Sninská
27/1028, Humenné, poverenému pracovníkovi na základe vystaveného vážneho lístka.
4. Zaslanie daňového dokladu – faktúry:
a) poštovné a balné vo výške 1 €
b) elektronická faktúra formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu pôvodcu odpadu, ktorá
bude uvedená na základe písomného súhlasu medzi vykonávateľom zberu odpadu a
pôvodcom odpadu a bude tvoriť samostatnú prílohu zmluvy .
III. Platobné podmienky
1. Pôvodca odpadu je povinný za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného
stavebného odpadu - miestny poplatok uhradiť nasledovným spôsobom:
a) do € 400 - jednorázovo celú čiastku naraz, najneskôr do 31. 3. bežného roka,
b) nad € 400 - v štyroch rovnakých štvrťročných splátkach v termínoch do 31.3., 30.6., 30.9.
a 30.11. bežného kalendárneho roka,
c) jednorazové použitie veľkoobjemového 7 m3 kontajnera - podľa splatnosti faktúry.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to len
formou písomných dodatkov.
3. Dodatok č. 3 k zmluve č. 1294 bol vypracovaný v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Uvedený dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne po dni
zverejnenia na webovej stránke Technických služieb mesta Humenné.
5. Zmluvné strany si dodatok č. 3 k zmluve č. 1294 čítali, jej obsahu porozumeli
a prehlasujú, že dodatok k zmluve je prejavom ich slobodnej vôle na znak čoho ho podpisujú.
V Humennom, dňa ..............................

V Humennom, dňa ........................

.......................................................
Ing. Milan Kuruc
riaditeľ Technických služieb
mesta Humenné

.......................................................
pôvodca odpadu
(pečiatka a podpis
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