
Dodatok č. 1 

k zmluve č. 528 množstvovom  zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 

a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi  

TS mesta Humenné a Gymnázium J. Zlatoústeho Humenné 

 

Zmluvné strany: 

 

1.Vykonávateľ zberu a prepravy: 

   Obchodné meno:  Technické služby mesta Humenné 

   Sídlo:    Sninská 27  066 01 Humenné 

   Zastúpené:   Ing. Milan KURUC – riaditeľ Technických služieb mesta Humenné 

   Bankové spojenie:  VÚB Humenné 

   Číslo účtu:   2323 532/0200 

   IČO:    186 155 

   DIČ:    2021216736 

   Tel:    057/775 43 56, 057/775 50 20 

 

2. Pôvodca odpadu: /právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ/ 

    Obchodné meno:  Gymnázium Jána Zlatoústeho 

    Sídlo:   Lesná 28, 066 01  Humenné 

    Štatutárny zástupca:  PaedDr. Jana Kontuľová - riaditeľka 

    Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 

    Číslo účtu:   2628067103/1100 

    IČO:    36161667 

    DIČ:    2021378645 

    IČ DPH:    

    Tel. číslo:   7783398 

    ďalej len ″pôvodca odpadu″ 

 

Po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony  a že tento právny úkon robia slobodne, určito, vážne, 

zrozumiteľne a v písomnej forme, v súlade s článkom V., dohodli sa na tomto dodatku č. 1 k zmluve č. 

528 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu, 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov, podľa ust. § 10 d, § 11 odst. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych poplatkoch v platnom 

znení, v nadväznosti na VZN o nakladaní s komunálnym  odpadom na území mesta Humenné č. 

89/2006 a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady č. 117/2012. 

 

I. 

2. Zber a preprava sa bude uskutočňovať následovným spôsobom: 

 

Miesto uloženia 

  

   kontajnerov 

        Typ 
  

   kontajnerov 

        Počet 

  

  kontajnerov 

       Cyklus 

    

        vývozu 

       Výška 

      

      poplatku 

Lesná 28 

 

(Júl-August 

nevyvážať) 

1100 

 

1 x prepožičaný 

 

1 x 2 týždne 

 

205,70 €/rok 

 

 

 Platnosť vývozu odpadu od 19.11.2013. 

 

 



 

II. 

 

Od 1.1.2013 sa mení Čl. III. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, a to následovne: 

 

1. Cena   za   zber,   prepravu  a   zneškodňovanie   komunálneho  a drobného  stavebného  odpadu   sa         

    stanovuje   vo   VZN o miestnych  daniach  a   miestnom  poplatku  za  komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady č. 117/2012,  Ôsma časť - Poplatok, bod 8, a to následovne: 

   

     - 0,0085  €/l  komunálneho odpadu  z 1100 l   zbernej  nádoby,  t. j. € 486,2 ročne  - vývoz  

       1 x týždenne (1 vývoz € 9,35), 

     - 0,0116 €/l  komunálneho  odpadu  zo 110 l KUKA nádoby, t. j. € 66,35 ročne - vývoz 

        1 x týždenne (1 vývoz € 1,276), 

     - € 35,85 za 1 vývoz  veľkoobjemového 7 m3 kontajnera + cena  za uloženie odpadu dohodnutá   

       zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov. 

 

2. Nájomné za 7 m3 kontajner je  0,66 €/deň. 

 

III. 

Od 1.1.2009 sa mení bod 1., Čl. IV. Platobné podmienky, a to následovne: 

 

1. Pôvodca   odpadu   je  povinný  za  zber,  prepravu  a  zneškodňovanie  komunálneho  a  drobného 

    stavebného odpadu - miestny poplatok uhradiť následovným spôsobom: 

    a) do € 250 - jednorázovo celú čiastku naraz, najneskôr do 31. 3. bežného roka, 

    b) nad € 250 -  v štyroch rovnakých  štvrťročných  splátkach  v  termínoch  do  31.3., 30.6., 30.9. 

        a 30.11. bežného kalendárneho roka, 

    c) jednorázové použitie veľkoobjemového 7 m3 kontajnera - podľa splatnosti faktúry. 

 

IV. 

Od 1.1.2009 sa mení Čl. VI. Sankcie, následovne: 

 

1. Sankčný   úrok   vyrubí   vykonávateľ  zberu  odpadu  pôvodcovi  odpadu  na  základe § 35b odst.1       

    písm. d Zákona č.    511/1992 Zb.   o   správe   daní  a  poplatkov a o zmenách v sústave územných  

   finančných orgánov. 

 

2. Podľa ustanovenia § 35b odst. 2  a Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

    v sústave  územných  finančných  orgánov, v prípade nezaplatenia  alebo omeškania s platbou tejto 

    zmluvy, vzniká vykonávateľovi zberu odpadu právo na úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške 

    štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS, platnej prvému dňu omeškania s plnením peňažného  

    záväzku zo strany pôvodcu odpadu, a to za každý deň jeho omeškania. 

     

3. Dĺžnu   sumu  povýšenú  o sankčný  úrok,   vykonávateľ  zberu odpadov bude vymáhať na základe 

    Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a  o  zmenách v  sústave  územných finančných 

    orgánov podľa § 74 odst. 1 a 2 – Exekučný titul. 

 

Ostatné náležitosti v pôvodnej zmluve č. 528 ostávajú v platnosti. 

 

V Humennom, dňa ..............................                   V Humennom, dňa ........................ 

 

 

 

.....................................................                           ....................................................... 

             Ing. Milan Kuruc                                                      pôvodca odpadu 

      riaditeľ Technických služieb                               (pečiatka a podpis štat. zástupcu) 

               mesta Humenné 



 

 


