
Obec DRIENICA  

Príloha číslo 1 k Zmluve č. VSN0717201504 

Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VSN0717201504 
doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. 

dátum platnosti: od 1.1.2020 

1.   Popis systému triedeného zberu na území obce 

1.1.       Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec 
 

Zložky vo vreci Objem 
vreca [1] 

Počet 
vriec 
v jednom 
zvoze 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch poznámka/popis frekvencie 
zvozov slovne (napr. každý 

pondelok a pod...) 

[ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec. 
sklo 110 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Raz mesačne 
plasty, VKM, kovy 110 375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Raz mesačne 

Údaje o počte zvozov v jednotlivých mesiacoch je možne doložiť napríklad aj zberovým kalendárom obce, pokiaľ obsahuje vyššie vyžadované údaje 
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1.2.      Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom kontajnerov 
 

2.   Zložky 
v nádobe 

Objem 
nádoby 

[1] 

Počet 
nádob 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch poznámka/popis frekvencie 
zvozov slovne (napr. každý 

pondelok a pod...) [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec. 
sklo 1100 6 1   1   1   1   4 x ročne 

plasty, VKM, kovy 1100 6  1  1  1  1  1  1 6 x ročne 

Údaje o počte zvozov v jednotlivých mesiacoch je možne doložiť napríklad aj zberovým kalendárom obce, pokiaľ obsahuje vyššie vyžadované údaje 

2.1.        Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu, napr. školský zber, mobilný výkup a pod.): 
 

Typ zberu Zložky Typ nádoby Objem Počet Počet  Frekvencia / poznámka 
 v nádobe  nádoby 

[1] 

nádob 
[ks] 

vývozov 
za rok 

  

Mobilný zber výkup papier Iveco Daily 18 m3 18 000 1 6 6 x ročne  
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2. Výška nákladov na triedený zber vynaložených v obci 

A.   Názov zberovej spoločnosti:   Marius Pedersen a. s. 
Sídlo (adresa) prevádzky: Ražňany 423, 082 61 
IČO:     34115901 Platnosť zmluvy do: 

Celkový ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu v obci: 5 946,00 € 

v členení: 

náklady na triedený zber papiera 
náklady na triedený zber skla 
náklady na triedený zber plastov, kovov a VKM 
náklady na mobilný zber a školský zber 

 

0,00 EUR 
672,00 EU

 5 274,00 EU
 0,00 EUR 

 

Obec: OZV: 

 

Drienica dňa: 31.12.2019 Bratislava   dňa: 
31.12.2019 

 

Ing. Igor Birčák 
starosta obce 

Ing. František Nemčok regionálny 
manažér/oblastný riaditeľ spol. ENVI 
- PAK, a. s. 
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