
Dodatok k zmluve zo dňa 30.03.2021; 

o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva 
 

 

Uzavretej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi 

 

 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: GULÁZSI s. r. o. 

So sídlom :  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda  

IČO:   51 929 724 
IČ DPH:  SK2120836267 

Bankové spojenie: VÚB a. s. 

Číslo účtu IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro vo vložke č. 42969/T 

v mene spoločnosti koná Olivér Gulázsi, konateľ 

 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
 

a 

 

Objednávateľ: 

 

Názov:                                Obec  Sap 

So sídlom:                                 Sap 48,  930 06 Sap 
zastúpená starostom:                 Ing. František Miklós           

IČO:                                          00305693 

DIČ:                                          2021002159                            
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK75 5600 0000 0038 6237 5002 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili  zmluvu č. 7/2021 o zabezpečení služieb na úseku odpadového 

hospodárstva (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluva v článku II ods. 1 upravuje možnosť zabezpečenie zneškodnenia komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva 

a ochrany životného prostredia. 

3. Zmluvné strany na tomto Dodatku k Zmluve, ktorým nedochádza k zmeny charakteru Zmluvy. 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 
Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1. v Zmluve sa v článku  I. mení odsek I a znie:  

„Predmetom tejto zmluvy sú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri zabezpečení zberu a prepravy 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, vrátane prevzatia odpadov od 

objednávateľa a ich spracovania, najmä zneškodnením  - ich uložením na skládku odpadov a to  

 



v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia 

a zabezpečenie separovaného zberu vytriedených zložiek.“ 
2. Na základe ustanovenie článku VI ods. 1 Zmluvy sa doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy nahrádza novou 

prílohou č. 1 s účinnosťou od účinnosti tohto dodatku; Príloha č. 1 tvorí prílohu tohto dodatku. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

jeho zverejnenia všeobecne záväznými predpismi stanoveným spôsobom.  
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené, ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú 

stranu. 
4. Prílohou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Rozsah a druh služieb - cenník. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a 

nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich 
vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho tento dodatok 

vlastnoručne podpisujú.  

 

V Sape, dňa 05.12.2022                         V Dunajskej Strede, dňa 05.12.2022  
Za Objednávateľa:             Za Zhotoviteľa: 

 

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

Ing. František Miklós                                             Olivér Gulázsi, konateľ                                 

       Obec Sap                               GULÁZSI s. r. o. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Príloha č. 1 

Rozsah a druh služieb – cenník 

Druh odpadu Cena za zneškodňovanie 1 ton 
odpadu v EUR 

20 03 01 Zmesový kom. odpad 55,00 

20 03 07   Objemný odpad 60,00 

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad 

58,00 

 

Druh odpadu Cena za zhodnocovanie 1 ton 
odpadu v EUR 

Biologicky rozložiteľný  20,00 

 

P. č. Druh nádoby  m.j. 
Množstvo 
zberných 

nádob 

Počet 

odvozov 

J. cena bez DPH             
za odvoz odpadu, 

manipulácia 

4. VKK  7m3, 30m3 ks 
Podľa 

potreby 

Podľa 

potreby 

1,20€/km 

20,00€/hod. 

 

Cena za zber a zvoz odpadu 

P. č. Druh nádoby  m.j. 

Množstvo 

zberných 
nádob 

Počet 

odvozov 

J. cena bez DPH            

(Eur) za jednu 
nádobu 

1 
Zberná nádoba 120 l – 2 týždňový 

interval 
ks 193 26 0,90 

2. 
Zberná nádoba 240 l – 2 týždňový 

interval 
ks       32 26 0,90 

3. 
Zberná nádoba 1 100 l – 1 týždňový 

interval 
ks 2 26 7,20 

 

Ceny sú uvedené bez DPH a bez zákonného poplatku podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Platnosť cenníka - dodatku je stanovená na dobu určitú do 31.12.2023. 

V prípade ak  zhotoviteľ  nepredloží návrh nových cenníkov,  ostávajú v platnosti ceny podľa 
posledných cenníkov.  

 

Pravidelnosť vývozu odpadových nádob je stanovená podľa vzájomnej dohody v určený deň v rámci 
príslušného týždňa podľa harmonogram zhotoviteľa. 

 

V Sape, dňa 05.12.2022     V Dunajskej Strede, dňa 05.12.2022  

Za Objednávateľa:                  Za Zhotoviteľa: 
 

 

...................................                                                    ..................................... 
Ing. František Miklós                                              Olivér Gulázsi, konateľ                                

 Obec Sap                      GULÁZSI s. r. o. 

 


