
DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O  ZNEŠKODNENÍ ODPADU zo dňa 2.1.2015 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Objednávateľ:  Obec Jakubovany 

Sídlo:    032 04 Jakubovany č. 21 

Zastúpený:   Ing. Milan Zuzaniak, starosta obce 

IČO:    00315273 

DIČ:    2020581387 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš 

Číslo účtu:   SK63 0200 0000 0000 2202 3342  

Osoby oprávnené konať za objednávateľa: Ing. Milan Zuzaniak, starosta obce 

Tel. kontakt, E-mail: 044/5595251, jakubovany@imafex.sk 

     

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Mesto Liptovský Hrádok 

Sídlo:    Hviezdoslavova  170, 033 01 Liptovský Hrádok    

Zastúpený:                   Mgr. Branislav Tréger, PhD.,  primátor mesta    

IČO:                            00315494   

IČ DPH:   SK2021031122 

DIČ:                            202 103 11 22  

Bankové spojenie :     Prima banka Slovensko a. s.,  

Číslo účtu:                              SK03 5600 0000 0016 0614 0002 

Osoby oprávnené konať za poskytovateľa vo veciach: 

a)  zmluvných:           Mgr. Branislav Tréger, PhD.,  primátor mesta    

                                   tel.: 044/5202 114 

b) technických: Roman Beňo, vedúci odboru technických služieb, 

tel.: 0907/650 132, 044/5222 303, roman.beno@lhr.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

I. 

PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle 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 a Nariadenia vlády 

SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 

a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním prímov z poplatkov za uloženie odpadov na zmene 

Prílohy č. 1 k zmluve zo dňa 02.01.2015 v platnom znení o zneškodnení odpadu medzi 

zmluvnými stranami, ktorá znie: 



Príloha č. 1 

Cenník za zneškodnenie odpadov na skládke TKO Liptovský Hrádok – 

Žadovica platný od 01.03.2019 do 31.12.2019 
 

20 03 01   Zmesový komunálny odpad 

 Bez DPH s DPH 

poplatok za uloženie komunálneho odpadu z titulu prevádzkových nákladov 27,31 €/t 32,77 €/t 

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  
skládky odpadov po jej uzavretí - § 24 zák.č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
5,71 €/t 

 
6,85 €/t 

poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č.329/2018 Z. z. 8,00 €/t 8,00 €/t 

Spolu 41,02 €/t 47,62 €/t 

 

20 03 07   Objemný odpad 

 Bez DPH  s DPH 

poplatok za uloženie komunálneho odpadu z titulu prevádzkových nákladov 35,31 €/t 42,37 €/t 

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  
skládky odpadov po jej uzavretí - § 24 zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
5,71 €/t 

 
6,85 €/t 

poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č.329/2018 Z. z. 8,00 €/t 8,00 €/t 

Spolu 49,02 €/t 57,22 €/t 

 

17 09 04   Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 

                 iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 Bez DPH s DPH 

poplatok za uloženie odpadu zo stavieb a demolácií z titulu prevádzkových 

nákladov 
43,50 €/t 52,20 €/t 

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  
skládky odpadov po jej uzavretí - § 24 zák.č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
5,71 €/t 

 
6,85 €/t 

poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č.329/2018 Z. z. 7,00 €/t 7,00 €/t 

Spolu 56,21 €/t 66,05 €/t 

 

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 

 Bez DPH s DPH 

poplatok za uloženie odpadu zo stavieb a demolácií z titulu prevádzkových 

nákladov 
22,09 €/t 26,51 €/t 

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  
skládky odpadov po jej uzavretí - § 24 zák.č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
5,71 €/t 

 
6,85 €/t 

poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č.329/2018 Z. z. 7,00 €/t 7,00 €/t 

Spolu 34,80 €/t 40,36 €/t 

 

20 02 02   Zemina a kamenivo 

 Bez DPH s DPH 

poplatok za uloženie zeminy a kameniva  19,02 €/t 22,82 €/t 

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  
skládky odpadov po jej uzavretí - § 24 zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

 
5,71 €/t 

 
6,85 €/t 

poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č.329/2018 Z. z. 3,00 €/t 3,00 €/t 

Spolu 27,73 €/t 32,67 €/t 

 



Odpad, ktorý podľa Integrovaného povolenia nie je prevádzkovateľ skládky oprávnený do 

zariadenia preberať (nebezpečný odpad, elektronický odpad, biologicky rozložiteľný odpad, 

pneumatiky, a pod.) 

 Bez DPH s DPH 

Sankčný poplatok  80 €/t 96 €/t 

 

 

 

 

II. 

OSTATNÉ USTANOVENIA DODATKU 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, s jeho 

obsahom súhlasia a že bol uzatvorený podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

nekonali v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle 

zmluvných strán. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných 

strán. 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku dňa 01.03.2019                       V Jakubovanoch dňa 01.03.2019 

 

 

 

 

 

……………………………      …………………………… 

Mgr. Branislav Tréger, PhD.                                                  Ing. Milan Zuzaniak 

   primátor mesta                                                           starosta obce 


