Dodatok č. 1
k Zmluve č. 1016 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:
Dodávateľ:

Odberateľ:

EKOS, spol. s r. o.
Popradská 24
064 01 Stará Ľubovňa

Obec Jarabina
065 31 Jarabina

IČO: 36 168 475

IČO: 00329932

IČ DPH: SK 2020003293

Registr. OS v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č. 3487/P

štatutárny orgán:
RNDr. Ján Kundľa, konateľ – riaditeľ
kontaktná osoba:
Jarmila Chovancová, Dana Kaňová
statistika.ekos@gmail.com

štatutárny orgán:
Lívia Kovalčíková, starostka obce
kontaktná osoba:
Lívia Kovalčíková
info@obecjarabina.sk
052/428 40 51

1. Odberateľ má s dodávateľom uzatvorenú Zmluvu č. 1016 o zbere, preprave
a zneškodňovaní KO a DSO podpísanú dňa 31.12.2001 (ďalej iba Zmluva).
2. Do predmetnej Zmluvy sa v bode 1. do predmetu zmluvy doplňuje nasledujúca legenda
– vysvetlenie pojmov a skratiek:
KO – komunálne odpady uvedené v skupine odpadov 20 Katalógu odpadov
ZKO – zmesový komunálny odpad katalógové číslo 20 03 01
DSO – drobný stavebný odpad katalógové číslo 20 03 08
RECY-vrece – vrece príslušnej farby na zber vytriedených druhov komunálnych
odpadov, poskytované dodávateľom (papier, plasty, kovy, sklo, VKM)
VKM – viacvrstvové kombinované materiály (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
Š-MOK – špeciálny maloobjemový kontajner, a to: 450 litrový kovový kôš, zvon (
evidovaný objem 1300 litrov), 1100 litrový plastový kontajner, sud na odpadové jedlé
oleje, kovový dvojplášťový kontajner, plastové nádoby na zber biologicky
rozložiteľných odpadov a pod.
NO, N – nebezpečný odpad
SLNO – sprievodný list nebezpečného odpadu (predpísaný formulár)
VOO – veľkoobjemové odpady
VOK – veľkoobjemový kontajner (5-7-10 m3)
POaFO – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov
3. V predmetnej Zmluve sa vypúšťajú v čl. 2. v bodoch 3., 4. a 6. slová
„uvedené/dohodnuté v prílohe č....“ a nahrádzajú sa slovami „uvedené v príslušnej
objednávke (ktorá môže byť uzatvorená aj ústne, e-mailom alebo SMS)“.
4. V predmetnej Zmluve sa v článku 2. bod 2. vypúšťa písm. b), f) a h); písm. g) sa mení
na písm. e).
5. V predmetnej Zmluve sa vypúšťajú slová v bode 5.d) „v zmysle zákona č. 327/96 Z. z.“
a nahrádzajú sa slovami „v zmysle platnej legislatívy“.
6. V rámci Zmluvy sa bude poskytovať nakladanie s nasledujúcimi druhmi komunálnych
odpadov:
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Katalógové
číslo odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

Nebezpečné odpady:
20 01 05

N

20 01 21

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky)

N

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 33

N

20 01 01

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
Ostatné odpady:
papier a lepenka

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 04

obaly z kovu

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

20 01 36

O

20 01 39

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

20 01 40

kovy

O

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo (zo záhrad, parkov, cintorínov)

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

20 01 35

N

N

O

O

7. Nakoľko sa v rámci predmetnej Zmluvy zabezpečuje aj zber odpadov z obalov
katalógové číslo 200101, 200102, 200103, 200104, 200139, zmluvné strany sa dohodli
na tom, že náklady, spojené so zberom a ďalším nakladaním s týmito vybranými druhmi
odpadov z obalov bude dodávateľ fakturovať organizácii zodpovednosti výrobcov,
s ktorou majú dodávateľ a odberateľ uzatvorené zmluvy.
8. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania.
Stará Ľubovňa, ................... 2019
DODÁVATEĽ:
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

ODBERATEĽ:
OBEC Jarabina
065 31 Jarabina

RNDr. Ján Kundľa
konateľ – riaditeľ spoločnosti

Starosta obce: Lívia Kovalčíková
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