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DODATOK č.1 

 
k  Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu 

uzatvorenej medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami dňa 25.06.2020 
 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Obec Trenčianske Mitice  

Trenčianske Mitice 164  

913 22 Trenčianske Mitice 

 

IČO:   00312096 
IČ DPH:   2021080061 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., Trenčín  
Číslo účtu:  SK92 5600 0000 0006 0327 8001 
Zastúpený:  Bc. Jana Šebáňová, starostka obce  

 
( ďalej ako „Pôvodca odpadu“) 

 
a 

2. BrantnerAltgas  s.r.o. 

Dukelská štvrť 1401,  

018 41 Dubnica nad Váhom 
 
IČO    : 36 334 081 
IČ DPH    : SK2021796634 
Bankové spojenie    : Tatra banka, a.s., Bratislava 
Č. účtu    : SK45 1100 00000026 2284 5453 
Zastúpený   : Mag. Petr Kovář, konateľ spoločnosti 
                                             Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti  
 
 

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka č.14477/R 
 

( ďalej ako „Odberateľ“) 
 

II. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu zo dňa 25.06.2020 sa 
mení v nižšie uvedenom rozsahu:  
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č.1 zo dňa 25.06.2020 k Zmluve o zabezpečení 
zhodnotenia odpadu na Prílohu č.2. 
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Príloha č.2 

 
k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu 

uzatvorenej medzi 
 
Pôvodcom odpadu: 

Obec Trenčianske Mitice,Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice 
a 
Odberateľom:   
Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nadVáhom 
 
Zmluvné strany sa dohodli:  
 
1. Pôvodca odpadu si bude dovoz odpadu zabezpečovať vlastnou dopravou, resp. na vlastné 

náklady. 
2. Cena za zhodnotenie odpadu platná 30.09.2022. 

 

P.č.  Kód odpadu  Kat. Názov odpadu Cena 
EUR/1t 

1. 20 01 38 O Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 38,- 

2. 15 01 03  O Obaly z dreva  20,- 

 
Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

 
Odberateľ má právo zadržať pôvodcovi odpadu  sumu do výšky vyfakturovanej DPH v prípade, že sa 
bude nachádzať v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie DPH uverejneného na portáli Finančného riaditeľstva SR, až do doby vymazania zo 
zoznamu, bez nároku dodávateľa na penále z omeškania zo sumy vyfakturovanej DPH.  
  
 
3. Všeobecné špecifické podmienky odpadov určených na zhodnotenie  

3.1 Všetky dodané odpady musia byť len odpadmi zaradenými v kategórii ,,O“ v zmysleVyhlášky  
365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov. Nesmú obsahovať prímesi skla, kameniva, železa,hrubé kovy 
(kovania, kľučky, hliníkové fólie, trubky, rúry, plechy, kovové platne, ostatnékovové predmety) 
gumy, lepenku, plasty, fľaše, igelit ,fólie, ostatnéplastové predmety,penové hmoty, čalúnenie, 
textílie,papier,MDF dosky, HDF dosky, hnilé, nahnité , namorenéa obhorené drevo. 

3.2 V prípade výskytu nežiaducich prímesí podľa bodu 3.1 v odovzdanom odpade, pôvodcana  
vlastné  náklady zabezpečí ich odvoz a zneškodnenie. 

3.3 Odpad musí byť v suchom stave (max. vlhkosť 10%). 
3.4 Podľa možnosti dodávať odpad zlisovaný a predrozdrvený. 
3.5 Jednotlivé dodávky musia byť doložené dodacím listom s názvom a kódom odpadu, tieto musia 

zodpovedať vopred odsúhlaseným vzorkám. 
3.6 Odpad sa bude zhodnocovať podľa možnostimateriálovo alebo podľa uzatvorenej zmluvy. 
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III. 

Záverečné ustanovenia 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o zabezpečení zhodnotenia odpadu zo dňa 25.06.2020 ostávajú 
nezmenené. 
Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 02.09.2021 
 
Za Odberateľa:  Za Pôvodcu odpadu: 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................. .................................................. 
Mag. Petr KovářBc. Jana Šebáňová 
Konateľ spoločnosti                                                                          Starostka obce  
 
 
 
 
.................................................. 
Ing. Tibor Papp  
Konateľ spoločnosti  
 
 


