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Dodatok č. 2 

 k Dohode o  zabezpečení  množstvového  zberu komunálneho 

 odpadu a drobného stavebného odpadu   

číslo 8/2019 
 

uzatvorená v súlade s VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v platnom znení a VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi  vydanými  Obcou Letanovce a podľa § 51 Občianskeho zákonníka. 
 
Dodávateľ:    OBEC LETANOVCE                
 

Sídlo:   Slov. raja 55, 053 13 Letanovce 

 Zastúpený:         Slavomírom Zahornadským, starostom  
IČO:     00329304 

            DIČ:     2020717743 
            IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 
 Bankové spojenie :       Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:    IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001 
Kontaktná  osoba:   Anna Šubová 
Tel. kontakt/e-mail:             053/ 4491573, e-mail: anna.subova@letanovce.sk 

           (ďalej len dodávateľ) 
 
Objednávateľ:      Slovenská pošta a.s.                     
  

Sídlo:                Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 
Zastúpený:       Ing. Ľubomír Náter, vedúci odboru technického zabezpečenia  

budov 
    Karol Lázár, špecialista odboru technického zabezpečenia budov 
IČO:     36631124 
DIČ:          2021879959 
IČ DPH:    SK2021879959 
Bankové spojenie:   365. bank, a.s., Bratislava  
Číslo účtu:              SK 97 6500 0000 0030 0113 0011 
SWIFT/BIC:      POBNSKBA 
Kontaktná  osoba:  Róbert Pavlásek 
Tel. kontakt /e-mail:         055/6813480, e-mail: pavlasek.robert@slposta.sk 

            (ďalej len objednávateľ) 
 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel SA, vložka č. 803/S 
 
Zmluvné strany sa dohodli pre prevádzku – Pošta Letanovce, Slov. raja 103, Letanovce na týchto 
podmienkach: 
 
                                      Čl. I. Predmet činnosti 
Dohoda o  zabezpečení  množstvového  zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu  číslo 
8/2019, uzavretá medzi označenými účastníkmi dňa 21.03.2019 sa od 1.1.2022 mení dodatkom č. 2 takto: 
 
1. Článok I.  znie: 
 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa  množstvový zber komunálneho odpadu  
a drobného staveného odpadu (ďalej len KO a DSO) v súlade so zavedeným systémom zberu KO 
a DSO v Obci Letanovce takto:   
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Druh  zbernej nádoby 
Počet 

vývozov 

Počet 
zberných 

nádob 

Sadzba za jeden liter v € 
         KO a DSO 

Miestny poplatok 
za rok  

KUKA                 110 l 26 1 0,0325 92,95 € 

 
 

             Čl. III. Výška  miestneho poplatku 

2. Článok III. bod 2. znie: 
 
      Na základe odseku 1 tohto článku je celková výška  miestneho poplatku  za množstvový zber KO a DSO 
      za rok  vo výške  92,95 €, slovom: deväťdesiatdva eur 95/100. 
 
 

     Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatnom, čo nie je týmto Dodatkom č. 2 zmenené, naďalej platí základná Dohoda o zabezpečení  
množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu  číslo 8/2019. 

2. Tento Dodatok č. 2  je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Dodávateľ obdrží  jedno 
vyhotovenie a Objednávateľ tri vyhotovenia. 

3. Dodatok č. 2  je platný dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku 
potvrdzujú, že odo dňa 1.1.2022 do dňa nadobudnutia jeho účinnosti sa obe riadili jeho ustanoveniam i, 
čím obom vznikli všetky práva a povinnosti z Dodatku vyplývajúce. 

4. Účastníci Dodatku č. 1 sú uzrozumení s tým, že tento Dodatok sa zo strany Objednávateľa považuje za 
povinne zverejňovaný dodatok v zmysle  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
znení neskorších predpisov. Zároveň  účastníci tohto dodatku súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. 
zverejní celý obsah  tohto dodatku v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.“  

 
 

V Letanovciach, dňa:           V Banskej Bystrici, dňa: 9.11.2022 

Dodávateľ: Obec Letanovce                                             Objednávateľ: Slovenská pošta a.s 

 

 
 .....................................       .............................................. 
 Slavomír Zahornadský                              Ing. Ľubomír Náter 
        starosta obce     vedúci odboru technického 
        zabezpečenia budov 
 
 
  
        .......................................... 
        Karol Lázár 
        špecialista odboru technického 
        zabezpečenia budov 
 
 
 


