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DODATOK č. 5 

k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve  

č. EOZ-178-02-2015-DO 

uzatvorený dnešného dňa, mesiaca a roku 
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka 

v platnom znení 
 

m e d z i : 
 

 
ENVIROPOL SK s. r. o.  
so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava-Lamač 
Zapísaný: Okresný súd Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 127246/B 
IČO: 51 480 191   
DIČ: 2120734880        
IČ DPH: SK2120734880 
Zastupuje: Mgr. Helena Nehasilová, konateľka spoločnosti 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK59 7500 0000 0001 2561 7573 
na strane jednej, ďalej len „zhotoviteľ“ 
 
a 
 

Obec Chocholná-Velčice 
so sídlom: Chocholná-Velčice 312, 913 04 Chocholná-Velčice  
IČO: 00 311 642 
DIČ: 2021091567 
Zastupuje: Ing. Ľubomír Škriečka, starosta 
na strane druhej, ďalej len „objednávateľ“ 
 

 
za nasledovných   

p o d m i e n o k : 
I 

Predmet dodatku 
 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.02.2015 Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom 
hospodárstve č. EOZ-178-02-2015-DO (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok 
zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb a ďalej záväzok 
objednávateľa poskytnuté služby prijať a riadne si plniť záväzky v rozsahu a za podmienok 
uvedených v Zmluve. 

 
2. V zmysle článku VI. ods. 6.3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: 

Príloha č. 1 k zmluve č. EOZ-178-02-2015-DO o poskytovaní služieb v odpadovom 
hospodárstve, časť Cenové podmienky zhodnotenia odpadov sa mení na nasledovné 
znenie: 

 
 

Katalógové 
číslo odpadu 

Názov odpadu 
Cena 

v EUR/tona 
Poznámka 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,00 žiarivky 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky -30,00 chladničky, mrazničky, 

klimatizácie 
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20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 0,00 alkalické a iné batérie 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 
01 23, obsahujúce nebezpečné časti 

-30,00 monitory, televízory 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 
01 23 a 20 01 35 

-30,00 
práčky, sporáky, 
umývačky, elektrické 
rúry 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 
01 23 a 20 01 35 

-30,00 ostatná elektronika 

 
 
 
Vyššie uvedené ceny platia pre kompletné kusy elektroodpadu. Televízory a monitory bez   
vychyľovacích cievok, resp. chladničky a mrazničky bez motorov, budú odobrané bezplatne. 

 
Minimálny odber, pri ktorom platia výkupné ceny je 300 kg. Pri odbere menšom ako stanovený 
limit, bude elektroodpad odobraný bezplatne. 
 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 
 

II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami. 
2. Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok. 
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s ním uvádzajú svoje vlastnoručné podpisy. 
 

 
 
Bratislava, dňa                Chocholná-Velčice, dňa 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                              _____________________________ 

Za zhotoviteľa                                                                  Za objednávateľa 
    
        Mgr. Helena Nehasilová           Ing. Ľubomír Škriečka 
         konateľka spoločnosti                                                         starosta 


