
Dodatok č. 2  k Zmluve o dielo č. 06/09/ECR  
zo dňa 3.2.2009 

 
Objednávateľ:  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
   Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  
   IČO: 44 518 684 

IČ DPH: SK 2022722075 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd: Sro, vložka č: 22846/V 
bankové spojenie: VÚB Košice  

             IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 
 tel.: 055/7871301  
            fax: 055/7871371 
 e-mail: bpmk@bpmk.sk 
            Osoby oprávnené rokovať a konať za objednávateľa 

vo veciach zmluvných: Ing. Peter Miklovič - konateľ 
/ďalej len „objednávateľ“/  

 
a 
 
Zhotoviteľ:  ENVIRONCENTRUM, s.r.o. 
   Rastislavova 58,  040 01  Košice 

IČO: 31 681 794 
   IČ DPH: SK2020506466 

spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 3889/V. 
bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. Košice 

             číslo účtu: 6610116016/1111         
tel.: +421 55 6770 700 
fax: +421 55 6770 800 
e-mail: environ@environcentrum.sk 
konajúci prostredníctvom:  MVDr. Ivan Šefčík - konateľ 
/ďalej len „zhotoviteľ“/  

 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú zmeny v nasledujúcom znení: 
Článok III. sa mení v bode 3.1. a 3.2 nasledovne 

 
III. Cena a platobné podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odobratie stavebného odpadu, jeho následnú recykláciu 

podľa kategórie odpadu a predaj recyklátu bude zhotoviteľom účtovaná v súlade s Prílohou č. 
1 tejto zmluvy, tvoriacou jej neoddeliteľnú súčasť. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predaj recyklátu objednávateľovi bude určená v súlade 
s Prílohou č. 1 tejto zmluvy, tvoriacou jej neoddeliteľnú súčasť. 

 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 06/09/ECR zo dňa 03.02.2009 zostávajú nezmenené. 
Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/09/ECR. 
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
  
 
v Košiciach                                                                        v Košiciach 
 
 
 
    ––––––––––––––––                                                       ––––––––––––––––- 
    Ing. Peter Miklovič                                                           MVDr. Ivan Šefčík 
             konateľ                                                                             konateľ     

 



PRÍLOHA č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/09/ECR zo dňa 3.2.2009 

 

Cena za prevzatie stavebného odpadu na recyklačnom stredisku podľa kategórie: 
  
Cena za bežné stavebné odpady kategórie ostatný /betón, tehly, kvádre, sadrokartóny, asfalty, zeminy, zmiešané 
odpady/ nie sú určované podľa katalógového čísla odpadu ale podľa nasledovných kategórií 

kategória A - stavebný odpad s max. rozmerom 500 mm neznečistený komunálnym odpadom  
cena                                    8,30 €/t 
 
kategória B – stavebný odpad s max. rozmerom 500 mm znečistený komunálnym odpadom do 5 % objemu 
cena                                   11,40 €/t  
 
kategória C – stavebný   odpad   s   max.  rozmerom  500  mm  neznečistený komunálnym odpadom 
cena                                   11,40 €/t 
 
kategória D – stavebný  odpad s max.  rozmerom  500  mm znečistený komunálnym odpadom do 5 % objemu 
cena                                   16,30 €/t  
 
kategória Z – stavebný odpad skupiny Z stavebné drevo         
cena                                    20,0 €/t 
           
kategória ZO okná v celku – stavebný odpad skupiny Z a S odpadov z dreva a skla   
cena                                    120,0 €/t 
 
kategória S sklenený odpad – stavebný odpad skupiny S  
cena                                     1,0 €/t 
 
Cena za predaj recyklátu  
 
zemina netriedená ( výkopová zemina ) 0,10,- EUR/t 

tehlový recyklát  0-6 mm 1,50,- EUR/t 

tehlový recyklát  0-32 mm 0,50,- EUR/t 

tehlový recyklát  32-64 mm 0,50,- EUR/t 

tehlový revyklát nad  64 mm 0,50,- EUR/t 

betónový recyklát  0-32 mm 2,50- EUR/t 

betónový recyklát  8-32 mm 2,50- EUR/t 

betónový recyklát  32-64 mm 2,50- EUR/t 

betónový recyklát  nad 64 mm  2,50- EUR/t 

asfaltový recyklát  0-32 mm 2,50- EUR/t 

asfaltový recyklát  32-64 mm  2,50- EUR/t 

asfaltový recyklát  nad 64 mm 2,50- EUR/t 

 


