
 

Dodatok č. 1 

k Dohode o zabezpečení  množstvového zberu komunálneho odpadu 

číslo MZKO-9 zo dňa 14.12.2018 

 

 

Zmluvné strany: 
 

Správca dane: OBEC VAVRIŠOVO 

Sídlo:    Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo 

Zastúpený:        Ľubicou Chlebovou, starostkou obce 

IČO:  00 315 834 

DIČ:  2020581695 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Liptovský Hrádok 

Číslo účtu – IBAN:  SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

Registrácia:   podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p 

Kontaktná osoba:  Martina Veselovská 

Tel. kontakt, e-mail: 044/5271073, referent@vavrisovo.sk 

 (ďalej len „správca dane“) 

 

a 

 

Poplatník:        COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo   

Sídlo:  1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Adresa prevádzky: Tatranská ulica 125/210, 032 42 Vavrišovo  

Zastúpený:              Ing. Jánom Šlaukom, predsedom predstavenstva 

  Ing. Ivetou Ághovou, podpredsedníčkou predstavenstva      

IČO:  00168963   

DIČ:    2020428762 

IČ-DPH:  SK 2020428762             

Bankové spojenie:     

Číslo účtu - IBAN:  

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 

71/L 

Tel. kontakt, e-mail:       

(ďalej len „poplatník“) 

(spolu aj ako „zmluvné strany“ 

1. Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku je úprava bodu II. a III. Dohody z dôvodu zmeny sadzby poplatku 

určenom v platnom VZN o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a reálneho počtu zberných nádob vyvezených v roku 2019 nasledovne: 

 

II. Podmienky realizácie zabezpečenia zberu 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v zdaňovacom období podľa § 3 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) bude zabezpečený zber KO takto:   



 

Obdobie vývozu Počet vývozov v období Druh a objem  zbernej nádoby Počet nádob 

1.1. – 31.12. 26 KUKA   110 l 1 

 

III. Výška poplatku  

 

V zmysle § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. správca dane určuje poplatok ako súčin frekvencie 

odvozov, objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva podľa čl. II. tejto dohody a sadzby určenej 

v platnom VZN o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady Obce Vavrišovo.  

 

Obdobie 

vývozu 

Počet vývozov v 

období 

Objem  zbernej 

nádoby 

Počet 

nádob 

Sadzba za 1 liter 

KO v € 

Poplatok za 

obdobie 

1.1. – 31.12. 26    110 l 1 0,015 42,90 € 

  

2. Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Dohody o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu číslo 

MZKO-9 zo dňa 14.12.2018 ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 2-och rovnopisoch s platnosťou originálu, 1x pre každú zmluvnú 

stranu. 

3. Tento dodatok je uzavretý okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami; podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, účinný je dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce VAVRIŠOVO ako povinnej 

osoby v zmysle § 5a zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že  dodatok nebola 

uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si dodatok riadne prečítali, jeho 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 

Vo Vavrišove dňa: 17.01.2020   Vo Vavrišove dňa: 27.01.2020 

 

 

Správca dane:     Poplatník:  

Obec Vavrišovo      COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD 

      

 

signed        signed 

 

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

Ľubica Chlebová, starostka Ing. Ján Šlauka, predseda predstavenstva  

 

signed 

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

  Ing. Iveta Ághová,  

  podpredsedníčka predstavenstva 


