
DODATOK č. 27 
                        k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce  
                                                               Jánovce  č. 6000/2002/V-10 
 
1.  Objednávateľ:     Obec Jánovce 

   Zastúpený: Jozef Kacvinský, starosta obce 
   IČO :  326259 
   Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
   číslo účtu :  3401337003/5600 

IBAN: SK 43 5600 0000 0034 0133 7003 
2.  Zhotoviteľ:   Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 

   Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti 
         Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti 
                IČO :  31659641 
   IČ DPH: SK 2020502957 
   Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., 811 06 Bratislava 1 
   číslo účtu :  2627845102/1100 
   IBAN: SK57 1100 0000 0026 27 84 5102 
   BIC/SWIFT: TATRSKBX 
   Zápis v OR:  Okresný súd  Košice I, Oddiel.: Sro, vložka č. 2044/V 
 

I. Preambula 
 
V súlade s bodom 4. článku  VII. sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o zbere, odvoze 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Jánovce č. 6000/2002/V-10, a to v súvislosti so zmenami 
v platnom zákone č.79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu prislúchajúcich vykonávacích predpisov. Zmeny 
sa týkajú zabezpečenia zberu, prepravy a zhodnotenia vytriedených biologický rozložiteľných 
kuchynských odpadov, odpad s kat. č. 20 01 08. 
 
 

II. Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení: 
 
A) V čl. I. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 6., ktorý znie: 
6. Vykonávať zber, prepravu  a zhodnotenie vytriedených biologicky rozložiteľných kuchynských 
odpadov – odpad s katalógovým číslom 20 01 08 (ďalej len BRKO). 
 
B) V čl. II. Podmienky vykonávania diela sa dopĺňa bod 7., ktorý znie: 
7. Zber, preprava BRKO sa bude vykonávať z nádob (vedierok) na zber BRKO systémom zberu od 
každého rodinného domu do súdov, vo frekvencii vývozu 1 krát týždenne v mesiacoch marec až 
november, v ostatných mesiacoch 1 krát za dva týždne.  Následne zhotoviteľ zabezpečí zhodnotenie 
vytriedeného BRKO. Dezinfekcia súdov bude prebiehať 1 krát mesačne. 
 
C) V čl. III. Cena sa dopĺňa bod 8., ktorý znie: 
8. Ceny za zber, prepravu a zhodnotenie BRKO 
Cena za zber a odvoz..........................................................................................78,70 EUR/vývoz 
Zhodnotenie odpadu s kat. č. 20 01 08.............................................................. 90,00 EUR/t 
Dezinfekcia súdov (1 x mesačne)..........................................................................4,00 EUR/ks 
 
Ceny sú platné od 1.8.2021 do 31.12.2021. 
 
V ostatnom sa dohodnuté zmluvné podmienky nemenia. 
 
 



 
 
 
 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
2. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 
 
 

Jánovce, dňa 30.7.2021                    Spišská Nová Ves, dňa 30.7.2021 
 

 
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
Jozef Kacvinský      Ing. Vladimír Čech 
starosta obce      konateľ spoločnosti 
 

 
 

Ing. Mária Jasečková 
prokurista spoločnosti 

 
 
 

 

 


