
DODATOKČ.2

k ZMLUVE O ZABEZPEČENí SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z
OBALOV

zo dňa 29.12.2017 uzatvorenej

medzi:

SEWA, a.s., so sídlom Račianska 71,831 02 Bratislava, IČO: 35942355, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 3625/B, zastúpená: Ing. Jozef Kozák,
výkonný riaditeľ, IBAN: SK73 1100 0000 0026 2584 5838

(ďalej len "SEWA")

a

Obec Petrovce, Petrovce 89,09431 Petrovce, IČO: OO 332 674

(ďalej len "Obec");

(všetci ďalej spoločne aj len "Strany")

v nasledovnom znení (ďalej len "Dodatok"):

1. PREAMBULA

1.1. SEWA a Obec uzatvorili dňa 29.12.2017 Zmluvu o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len "Zmluva"), ktorá v súlade s ustanovením § 59 ods.
3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
"Zákon o odpadoch") upravila najmä: (a.) popis systému triedeného zberu vrátane
požiadaviek na výkon činností triedeného zberu, (b.) spôsob zisťovania podielu odpadov z
obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych
odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti
výrobcov, (c.) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, (d.) podmienky uskutočňovania informačných aktivít na
území obce, (e.) výšku nákladov na triedený zber v obci.

2. PREDMET DODATKU
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii Prílohy č.1, ktorá znie nasledovne:

Príloha - Údaje týkajúce sa popisu systému triedeného zberu

Identifikačné údaie obce:
Obec/mesto: Obec Petrovce
Adresa: Petrovce 89, 094 31 Petrovce
IČO: OO332 674
mč: 2020630315
Kontaktná lán lenčoosoba:
E-mail: obecpetrovce(a1stonline.sk
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Telefón: 057 / 4452321
Mobil: 0903215797

Triedený zber komunálnych odpadov:

Komodita Typ nádoby Pocet kusov Počet vývozov
(ks) (rok)

zvony 1200 I

120 l

240 l
t..~ . l 100 l0Q.
~ iné nádobyc..

VaK
zbernv dvor
vrecia 106 4

zvony 13001

120 l

240 l
o l 100 l::liJoo iné nádobv

VaK
zberný dvor

vrecia 106 6

zvony 1200 I

120 I

240 l
>.

l 100 l- . 12 12'"~
i5: iné nádoby I

VaK
zberný dvor

vrecia 106 12
'41 zvony 1200 l==...

120 lo=:é ••.• 240 lE-o:S 1100 l~ :..
'41~ iné nádoby•.. =
o E~ VaK~e zbemv dvor=;; vrecia

zvony 1200 l

120 l

>. 240 l
••o l 100 l~

iné nádoby

VaK
zbemý dvor
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I Ivrecia 1:----:---:-:--:- _
Pozn.: Plasty, kovy a VKM sa zbierajú do spoločných nádob/vriec.

Zberová spoločnost' prevádzkujúca triedený zber komunálnych odpadov na území
obce/mesta:
Názov KOSIT EAST s.r.o.spoločnosti:
Adresa Rastislavova 98, 043 46 Košicespoločnosti:

3.1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania poslednou Stranou a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ustanovením §47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Občiansky
zákonník"), ak v tomto Dodatku nie je uvedené inak.

3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1)
vyhotovení pre každú Stranu.

3.4. Dodatok uzatvorili zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Bratislave, dňa 22.01.2019

SEW ,a.s.
Ing. Jozef Kozák, ýkonný riaditeľ

V Petrovciach, dňa ..?.1~.t./.p./1
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