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DODATOK 1/2023 
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

 

     Zmluvné strany  

ZHOTOVITEĽ:  
FÚRA s.r.o. 

IČO: 36211451 

DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 

Obchodný register Okresného súdu  

Košice I, odd. Sro, vložka č.: 12979/V 

sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 

korešp. adresa: Jantárová 1,041 01 Košice 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 

číslo účtu: 4854074001/5600 

zast.: PhDr. Miroslav Fúra - konateľ 

tel.: 055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433 

 

Č l á n o k   I. 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších 

dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Dôvodom zmeny je 

predovšetkým nárast cien pohonných hmôt, energií a prevádzkových nákladov za uplynulé obdobie a ich očakávaný 

zásadný nárast pre nasledujúci rok a súčasne vysoká miera inflácie v SR za rok 2022. 

 

Č l á n o k   II. 

Cenové podmienky 

Cenník za služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení ďalších príloh 

a dodatkov sa upravuje  nasledovne:  

 

A) Komunálny odpad, interval vývozu každé 3 týždne 

 
Nádoby na komunálny odpad: 110, 120 l 

Cena za jeden odvoz...................................................1,60 EUR/ks/vývoz, počet vyvážaných nádob..................100 ks 

 

 

Kompenzácia nákladov pri neopodstatnenej reklamácii služby - obcou písomne odsúhlasenej: 30,00 EUR  

 

Vyvážajú sa všetky nádoby z obce a vrecia len s logom www.fura.sk.  

 

B) Odvoz a zneškodnenie odpadu veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi (VKK)  
 

Doprava: 

kontajner patriaci zhotoviteľovi : ........................................................................................... ......105,00 EUR / 1 VKK 

kontajner patriaci objednávateľovi + vrátenie toho istého kontajnera obratom............................160,00 EUR / 1 VKK 

 

Zneškodnenie:  

objemný odpad kat. č. 200307, odpad z cintorínov 200203......................................................................40,00 EUR / t 

čistý drobný stavebný odpadu č. 200308...................................................................................................20,00 EUR / t 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov č. 200201....................................................... ............30,00 EUR / t 

 

Nájom kontajnera:..................................................................................................................................2,40 EUR/deň 

 

Objednávku na pristavenie a vývoz VKK je potrebné zaslať na e-mail: fura@fura.sk   

 

 

C) Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 
Cena za dopravu.............................................................................................................................60,00 EUR / 1 vývoz  

Cena za zneškodnenie:...................................................................................................................0,45   EUR / 1 kg  

OBJEDNÁVATEĽ:   
Obec Volica  

IČO: 00328898 

sídlo: Obecný úrad Volica 64 

          067 01  Radvaň nad Laborcom    

 

              zást.:   Rastislav Serdula, starosta 

           e-mail:   starosta@volica.sk 
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D) Zber jedlých olejov a tukov 
Paušálna cena za zber jedlých olejov a tukov s kat. č. 200 125...............................................10,00 EUR / 1 zber 
  

 

E) Ďalšie poplatky 
Evidenčný list odpadu:....................................................................................................... ........4,00 EUR / mesiac 

Upomienka za neplatenie faktúr:................................................................................................5,00 EUR / upomienka 

 

 

Č l á n o k   III. 

Záverečné ustanovenie 

 

Cenník uvedený v tomto dodatku je platný od 01.01.2023. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia. Ceny sú uvedené bez DPH a zákonných poplatkov za uloženie odpadu. Zmluvné strany sa 

dohodli, že zhotoviteľ môže pozastaviť vývoz odpadu pri viac ako dvojmesačnom nezaplatení faktúr. Ostatné 

ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení neskorších dodatkov a príloh, 

ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v nezmenenom znení. Dodatok je vyhotovený v dvoch 

exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.  

 

 

      V Košiciach dňa                     V .............................. dňa ......................... 

  

  

 

 

 

 

 

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

                          zhotoviteľ                              objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 


