
KOSIT

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 609/2018/OBEC
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorsích predpisov medzi týmito zmluvnýmj stranami

;hoť5vitéľ:'
Spoločnosť:

Sldlo;

Zapfsaná v:

V zastúpenf:

Bankové spojenie:

Poverený zástupca:

Kontakt;

(ďalej len "zhotoviter").

iQbieSnáiSR?
Obec;

Sfdto obecného úradu:

Bankové spojenie:

IBAN:

Poverený zástupca:

Kontakt;

(ďalej len "objednávatef"),

KOSn-a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice

Obch. reg. OS Košlce I, Odd. : Sa, VI. i.: 1169/V

ICO: 36 205 214 DIC: 2020061461 IC DPH: SK202006M61

Ing. Luda Sprinc, Romana Theiner, na základe plnej moci

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Mgr. Peter Bartek

Telefón: +421 918 696 175, Email: bartekSlkosit.sk

Obec Vyšná Sébaäová

Vyšná Sebastová 157, 080 06 Vyšná Sebastová

ICO: 00 328 006

Prima banka Slovensko, a.s.

SK22 5600 0000 0088 0593 1001

Mgr. Marián Beluško, starosta

Tetefón: +421 905 227 943, E-mail: starosta@vysnasebastova.sk

(ďalej spolu "zmluvné strany")

PREAMBULA
Vzhľadom k tomu, že:

- zmluvné strany uzatvorili dňa 07. 06. 2018 zmluvu o dielo č. 609/2018/OBEC (ďa)ej len "Zmluva"),
- sa počnúc dňom 1. január 2023 sa spn'sňujú podmienky ukladania odpadov na skládku; v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MJnisterstva

životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z., o skládkovaní odpadov a uskladnení odpactovej ortuti v znenf neskCT^ích predpisov (ďalej
len "vyhláska") účinnej od 1. januára 2023 bude možné na skládke odpadov na odpad, ktorŕ nie je nebezpečný, skládkovať len výstup z úpravy
zmesového odpadu, ktorý spfňa parameter biologickej stability a súčasne

- počas realizácie zákazky v roku 2022 dochádza k bezprecedentnánu negativnemu cenovému vývoju vyvolaného nestabilitou svetových trhov s
jednotíívýmj komoditami, čo má objektívny dopad na nárast nákladov poskytovateľa v súvislosti s realizáciou zákazky,

- od februára 2022 dojúna 2022 došto k nárastu ceny zemného plynu a etektriny o viac ako 100 % a nárast vo vzťahu k týmto komoditám v roku 2022
nie je koncený,

- od februára 2022 do júna došlo vo vzťahu k motorovej nafte k nárastu ceny o cca 26 %; oproti minulému roku 2021 nárast ceny motorovej nafty
dosahuje až úroveň cca 49 %,

- v dostedku celkového nárastu nákladov dosahuje inflácia v priemyste v Slovenskej republiky v roku 2022 medziročne úrovne cca 30 % a viac,
- medziročná miera inflácie v Slovenskej republike dosiahla v mesiaci júl 2022 úroveň 13,6 %,
- vysšie uvádzané skutočnosti nemohol objednávateľ ako verejný obstarávater ani pri vynaložení náležitej starostiivostí predvťdať,
- v dôsledku týchto nepredvidatďných skutočností sa navrtiuje (i) úprava jednotíivých jednotí<ov/ch den určených v Pn'lohe č. 1 k zmluve s účinnosťou

od Ol. januára 2023,
sa zmluvné strany s poukazom na ustanovenie článku IX. ods. 5. Zmluvy:
- v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) zákona č, 343/2015 Z, z. o verejnom obstarävaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorsidi predpisov (ďatej len , ^VO ) vzhľadom k tomu, že íde o ctoplňujúce služby týkajúce sa úpravy odpadu, ktoré sú nevyhnubié pre riadne
splnenie 2ákazky, nie sú zahmuté v pôvodnej zmluve, poskytuje ich zhotoviteľ ako pôvodný dodávatď s zmena dodávateľa nie je opodstatnená z
ekonomickýďi dôvodov lebo by spôsobila verejnému obstaravateľovi podstatnú duplicitu nákladov, dohodli na úprave predmetu Zmluvy jeho doplnenfm
o úpravu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor/ch zákonov v aneni' neskoršÍch predpisov vspojení
s vyhláškou, a

- v spojeni s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm, c) ZVO a Všeobecným metodickým usmemením Uradu pne vercjné obstarávanie č. 6/2022 dohodli na
úprave cenových podmienok poskytDvania služieb, ktorou nedôjde k zmene charakteru Zmluvy,

takto:



CLANOK I - Predmet dodatku
1. Na základe dohody zmluvnýďi strán sa v ďánku I. v odseku 1. Zmtuvy dopfňa za pfemeno b) nové písmeno c), ktoré znie:

^c} úptsv3snesowé/)oodp3 íŔ/pfwijehoutoženfmnasfciádkuocfpadov.'

Zhotoviteľ bude oprávnenÝ zabezpeflť spracovanle odpadu prevzatého od objednávateTa aj Inýml vSeobecne záväznými právnyml predpisml
prfpustnými sp&sobmi tak, aby bol dosiahnuty účel sledovaný zmluvou. Jednotková cena za takéto spracovanie odpadu nepreäahne sumu, kborá
zodpovedá elwivalentu súčtu jedncrtkovej ceny zs zneä<odnente odpadu sktádkovanfm, ceny za úpravu odpadu a sumy zákonného poptatku za
uloženie odpadu.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nahredenf súčasného cennika obsfahnutého v PrRohe č. 1 Zmluvy - Razpis služieb a jednotkových den novým
cenníkom s účinnosťou od 01.01.2023; Pnlt^ia č. l s novým cennikom tvori pnlohu tohto dodatku.

3. Na základe dohody zmluvných strán sa v článku VII. odseku 2. Zmluvy menf ustanovenie pismena b) tak, že znie:

>b) pisofnnou výpoveďou ktofej^ofvefc zmluvnej sbany aj bez utíania dôvodu; výpovedná fehotajé šesť(6) mesaoov a začína pfynúťprvym
dňomkalendáfnehofnesiacapojefdoručenffíruhefzmluvn^fstrane.'

CLÄNOK II - Spoloéné a záverečné ustanovenla
1. Ostatné ustanovenla zmluvy a jej prflohy, týmto Dodatkom neupravené, ostávajú naďale) platné bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnymi stranami a úännosť dňom nastedujúdm po jeho zverejnení zákonom

stanoveným spôsobom s výnlmkou ustanovenla ďánku I ods. 1 tohto dodatku, ktoré nadobúda úännosť 1. januára 2023 a v prfpade posunu
úännosti ustanovenia § 6 ods. 5 písm, a) vyhláSky v wes\\ . výstup z úpravy zmesového oápasSu, ktory splňa parameter biologicfcef stsbility podfa
prítoh/č. 3a tabí/fíyč. ^" až dňom úännosti tahto ustanovenls vyhlášky.

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliternú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom (1) rovnopíse pre
každú zmluvnú stranu.

4, Prflohou tohto Dodatku je >Prfloha č. l Zmtuvy - Rozpis stužieb a jednottových den*.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, íe si tento dodatok prečftati, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalSte pripomienky,

že lch zmluvná voľnosť nie Je obmedzená, fch vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú uräté a zrozumlterné, na znak čoho tento dodatok
vlastnoručne podpisujú.

PRÍLOHY

1. Rozpis služieb a jednotkových cien

Za zhotoviteľa

V KoiSiäadi (tňa

Za objednávateťa

Vo VySne) Šebastove)

Dňa

KOSFT a.s.
Ing. Luda Šprinc, Romana Theiner, na základe plne) mod

Obec VySná Šebastová
Mgr. Marián Beluško, starosta



KOSIT
Priloha č. 1

ku Dodatku č. 3 k ZMLUVE O DIELO C. é. 609/2018/OBEC
Rozpis služieb a jednotkových cien

A/ Cenník zber, odvoz a zneškodnenie skládkovaním

1 Položka Jednotka Cena v  /Jednotka J
Zber a odvoz odpadu zo 110 I nádob - 20 03 01

Zber a odvoz odpadu z 240 I nádob - 20 03 01

Zber a odvoz odpadu z 1100 1 nádob - 20 03 01

Zber a odvoz odpadu z vrlec - 20 03 01

Zneškodnenie odpadu - 20 03 01

Uprava odpadu pred uložením na skládku - 20 03 01

Zneškodnenie odpadu - 20 02 03

Zneskodnenie odpadu skládkovanim - 20 03 07

Zneškodneníe stavebného odpadu - 20 03 08 / ästý

Zneškodnenie stavebného odpadu - 20 03 08 / znečistený

Zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

/ks

 

/ks

 

/ks

 

/ks

 

/tona

 

/tona

e/tona

e/tona

 

/tona

 

/tona

 

/tona

1, 20  /kS

2,40   / ks

5, 10 e/ks

1, 20  /ks

40, 00 e / tona

40, 00   / tona

40,00   / tona

45,00   / tona

20, 00   / tona

45,00   / tona

480, 00   / tona

B/ Cennik prenájmu kontajnerov / nádob

Položka Objem Cena v /jednotka

Prenájom veťkokapacitného kontajnera (VKK)

Prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK)

Prenájom nádob

5/7m3

16 / 30 m3

11001

2,20   / deň

5,40   / deň

8,20   / deň



C/ Cennik prepravy

Položka Objem Cena v  /jednotka

Preprava VKK

Preprava VKK vlekom - 3ks

Preprava VOK

Preprava VOK vlekom - 2ks

Vývoz nebezpečného odpadu do It dodávkovým vozidlom

5/7m3

5/7m3

16 / 30 m3

16 / 30 m3

2, 10  /km

2,20  /km

2, 50   / km

2,60   / km

1,70   / km

2a zhotoviteTa

V KoikMdi dňa ...

Za objednávateľa

v

Dňa

KOSTT a.S.
Ing, Luda Sprinc, Romana Thelner

ObecVysnáäebastová
Mgr. Marián Beluško, starosta


