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DODATOK Č. 3 
 

ku ZMLUVE  
o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu  

uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

a príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

medzi  
 
 

 
 
OBEC : Obec KOŠECA 
  Obecný úrad Košeca 
  Hlavná ulica 36/100 
  018 64  Košeca 
   
Zastúpený : Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 
IČO : 00317390 
DIČ: : 2020610922 
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s. 
Č. účtu : SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
Telefón : 042/4468 183, 0918/461 201, 0948/40 38 38 
Fax : 042/4468 023 
(ďalej len „Obec“) 
 
 
 

a 

 
 
 
ZHOTOVITEĽ : TORIO plus, s.r.o. 
  Klincová 37,  
  821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
zapísaná na : Okres. súde v Bratislave I,odd.: Sro,vl.:113773/B 
Zastúpená : Ing. Mgr. Mário Adamec, konateľ 
IČO : 50 456 652 
DIČ : 2120340640 
IČ DPH : SK 2120340640 
Bankové spojenie : Fio banka, a.s. 
Č. účtu : 2201063103/8330 
Telefón : 00421 692 073 973 
Mobil: : 00421 911 416 713, 00421 948 011 511 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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                                                                     Čl. I 

Predmet dodatku 
                 

                           Mení sa Článok V. Ceny a platobné podmienky bod 2 nasledovne : 

 
                                                              ČLÁNOK V. 

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
 

2.   Cena za odber  triedených zložiek komunálneho odpadu vhodných na  zhodnotenie: 

• Papier a lepenka -  cena dohodnutá v danom mesiaci.  
 Cena zahŕňa: dotriedenie, lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, 

zabezpečenie zhodnotenia, náklady na zhodnocovanie. 

• Plasty -   160 €/t, prípadne cena dohodnutá v danom mesiaci.  
 Cena zahŕňa: lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, zabezpečenie 

zhodnotenia, náklady na zhodnocovanie. 

•  Kompozity na báze lepenky – cena dohodnutá v danom mesiaci.  
 Cena zahŕňa: dotriedenie, lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, 

zabezpečenie zhodnotenia. Cena nezahŕňa náklady na zhodnocovanie. 
3.   Cena za prepravu kontajnerovým vozidlom je: 
  Preprava - 1,40 €/km  

Manipulácia s VOK – 15,00 €/ks . 
 Prepravné služby kontajnerovým vozidlom zahŕňajú naloženie a odvoz  

nezhodnotiteľných nečistôt z triedených zložiek komunálneho odpadu alebo ostatných 
komunálnych odpadov  k zmluvným zneškodňovateľom alebo zhodnocovateľom Obce. 

 

 
Článok V 

Ostatné ustanovenia dodatku 
 

1. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
Zhotoviteľ a dve Obec. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňa 01.01.2020 a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
zverejnení na webovom sídle Obce (www.koseca.sk) 

3.  Zostávajúca časť zmluvy ostáva nezmenená a nedotknutá. 
 
 
 

         
Podpísané v Košeci, dňa 28.01.2020 
 
 
 
 
 
...................................................                                          ..........................................              
          TORIO plus, s.r.o.                        Obec Košeca   
      Ing. Mgr. Mário Adamec              Mgr. Radomír Brtáň 

       Konateľ       starosta obce 
                      

                         


