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Príloha číslo 1  
k Zmluve VSN2012201803 

Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VSN2012201803  a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie 
Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Vzhľadom na to, že zmluvné strany plnili ustanovenia tohto dodatku tiež v období po 01.01.2022, obidve zmluvné strany týmto výslovne potvrdzujú ich ústnu 
dohodu, že na práva a povinnosti zmluvných strán v období nasledujúcom po 01.01.2022 do dňa účinnosti tohto Dodatku sa vzťahujú ustanovenia tohto 
Dodatku primerane. 

Dátum platnosti: od 1.1.2022 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce  
1.1 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob / kontajnerov 

Zložky  
v nádobe 

Objem 
nádoby 

[l] 

Počet 
nádob Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch Poznámka/popis 

frekvencie 
zvozov 

Zabezpečuje 
zberová 

spoločnosť [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 
Sklo 1300 4 1 1  1 1 1  1 1 1  1 9x ročne Brantner 

Nova 

1.2 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec 

Zložky  
vo vreci 

Objem 
vreca 

[l] 

Počet 
vriec 

v jednom 
zvoze 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch Poznámka/popis 
frekvencie 

zvozov 

Zabezpečuje 
zberová 

spoločnosť 
[ks] jan. feb. mar. apr. Máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 

Plasty+kovy+VKM 120 293 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 26x ročne Brantner Nova 
Sklo 120 186 1      1      2x ročne Brantner Nova 
Papier 120 221 1        1    2x ročne Brantner Nova 

1.3 Na zbernom dvore sú umiestnené nasledovné zberné nádoby (kontajner, vrece, big bag, iné - spresnite): 

Zložky  
v nádobe 

Objem 
nádoby 

[l] 

Počet 
nádob Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch Poznámka/popis 

frekvencie 
zvozov 

Zabezpečuje 
zberová 

spoločnosť [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 
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1.4 Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu): 
Typ zberu Zložky 

v nádobe 
Typ nádoby Objem 

nádoby [l] 
Počet nádob 

[ks] 
Počet 

vývozov za 
rok 

Poznámka Zabezpečuje zberová 
spoločnosť 

Mobilný zber Papier vozidlo 25000 1 2 2x ročne Brantner Nova 

Školský zber Papier vozidlo 25000 1 2 2x ročne Brantner Nova 

2. Výška nákladov na triedený zber 

A. Názov zberovej spoločnosti:   Brantner Nova, s.r.o.  
Sídlo (adresa): Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO:   31 659 641  Platnosť zmluvy do:  doba neurčitá 

Predpokladaný ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu: 10 372,99 EUR  
v členení:   

       náklady na triedený zber papiera 461,76 EUR 
       náklady na triedený zber skla 595,94 EUR 
       náklady na triedený zber plastov, kovov, VKM 9 315,29 EUR 
       náklady na mobilný zber a školský zber papiera 0,00 EUR 

Obec:  
 
Dravce, ................................ 
 
 
 
 
 
..............................................................  
Peter Faltin, starosta 

ENVI - PAK, a.s.:  
 
Bratislava, ................................ 
 
 
 
 
 
..............................................................  
Ing. František Nemčok   
regionálny manažér/oblastný riaditeľ  
spoločnosti ENVI - PAK, a. s.

 


