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Dodatek č. 3 

ke smlouvě S/61/5003664/051/2016, uzavřené dne 23. 6. 2016 

___________________________________________________ 
uzavřený mezi smluvními stranami: 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

se sídlem: Na Nábřeží 23/41, 73601 Havířov - Město 

stanoviště nádoby: Turistická základna, 739 11 Pstruží 
IČ: 75085747 

IČP: 750857470001 

Tel.: 596 811 175 

emailová adresa: info@svcha.eu 

 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 

IČ 49356089, DIČ CZ49356089 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíle C vložce 19775 

zastoupená: Mgr. Romanem Mužíkem a Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M. - jednateli 

zastoupená na základě plné moci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ve věcech technických zastoupena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

číslo bankovní účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
I. 

Preambule 

 Účastníci uzavřeli dne 23. 6. 2016 smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu podobnému 
komunálnímu (dále jen „smlouva“) 

 Smlouva se mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

 Předmětem tohoto dodatku je přidání nájmu za 1100 l nádobu.  

Výše uvedení účastníci se dohodli o změně uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o sběru, přepravě a odstranění 
odpadu – specifikační a výpočtový list (ceník) následovně: 

-viz Příloha č. 1 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

 Tento dodatek nabývá účinnosti od 01.01.2020. 

 Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, shledaly jej shodným se svou projevenou 
svobodnou a určitou vůlí a na důkaz toho jej smluvní strany podepisují. 

 Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

 „Dodavatel informuje objednatele, že pokud na základě tohoto dodatku dochází ke zpracování osobních 
údajů (zejména kontaktních údajů objednatele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 
smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese 
http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju.“ 

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu číslo 
S/61/5003664/051/2016 ze dne 23.6.2016 včetně Dodatku č. 1 ze dne 25.5.2017, Dodatku č. 2  ze dne 
27.11.2017 a tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě číslo S/61/5003664/051/2016 byly uvedeny v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

 
V Havířově   dne 4.11.2019               Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 1.11.2019 
 

 

 

 

Objednatel     AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

---------------------------------------------------    ----------------------------------------------         
             

 

 

 

 
 
 

http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju
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Příloha č. 1 Smlouvy o sběru, přepravě a odstranění odpadu (včetně pronájmu nádob) - specifikační  a výpočtový list (ceník) 
 

SLUŽBA Svoz komunálního odpadu  

FAKTURAČNÍ OBDOBÍ Čtvrtletní (na začátku fakturačního období) 

STANOVIŠTĚ NÁDOB Turistická základna č. ev. 0105, 739 11 Pstruží 

Kontaktní osoba p. Veronika Mikešková, 776 022 388 Zhotovitel: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

SLUŽBA Svoz komunálního odpadu – Sezonní svoz od 1. 7. – 31. 8. 

 
CENÍK 

 
Nádoby jsou objednavatele. 
 

 
Nádoba je majetkem dodavatele, kde měsíční nájem, při žádném svozu, činí 100,- Kč. 
 
 
 
 

Výkon / druh odpadu 
Pronájem 

nádob 
ks/druh 

 Počet nádob 
Svozový rytmus 
Rytmus, den svozu, den 
prvního svozu, sezona 

Fakturační 
jednotka 

Cena bez DPH  

20 03 01 SKO 120 l 7 2 x 7 1 výsyp XX,- Kč/1výsyp/1 nádoba 

Výkon / druh odpadu 
Pronájem 

nádob 
ks/druh 

 Počet nádob 
Svozový rytmus 
Rytmus, den svozu, den 
prvního svozu, sezona 

Fakturační 
jednotka 

Cena bez DPH  

20 03 01 SKO 1100 l 1 2 x 7 1 výsyp XXX,- Kč/1výsyp/1 nádoba 
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SLUŽBA Svoz komunálního odpadu – Sezonní svoz od 1. 9. – 30. 6. 

 
CENÍK 

 
Nádoby jsou objednavatele. 
 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Výkon / druh odpadu 
Pronájem 

nádob 
ks/druh 

 Počet nádob 
Svozový rytmus 
Rytmus, den svozu, den 
prvního svozu, sezona 

Fakturační 
jednotka 

Cena bez DPH  

20 03 01 SKO 120 l 5 1 x 14 1 výsyp XX,- Kč/1výsyp/1 nádoba 


