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Dodatek ke Smlouvě č. 1.
o odběru a zpracování bioodpadu

kterou dnešního dne uzav eli:

FERTIA s.r.o.
Se sídlem: Martlnské nám. 143/8,674 01Tebíč
lČ: 01421182
DlČi czo142'l182
Zapsána v oR u KS v Bmě v oddílu C, vloŽce 78014
Bankovní spojení:
Zastoupena: lng. Jl ím JaIoveck m, jednatelem společnosti
jako zpracovatel

a

Město Náměšť nad oslavou
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1u,675 71 Náměšť nad oslavou
lČ: 00289965
DtČ: czoo289965
Zastoupeno: Vladimírem Měrkou, starostou
jako pťtvodce

uzavíraji níŽe uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek ke Smlouvě o odběru azpraavání bioodpadu .

Dne9.12.2016 uzav ela Fertla s.r.o. a Město Náměšť nad oslavou smlouvu o odběru a

Tímto dodatkem se pro obě strany'*lxr*gjji:Íi?ť";Vymezení pojmŮ", ustanovení lV.
,,Místo plnění'a ustanovení V!. ,,Cena sluŽeb a platební podmÍnky.

lt.
Vymezení poim

Bioodpadem se rozumi, biologicky roz|oŽiteln odpad (dále jen BRo), kter lze zpraenvat
technologií kompostování a jeho druhy jsou podle zákona č. il1l2020 sb. o odpadech a
podle vyhlášky MŽP č' 273l2oo1Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady.

tv.
ilÍsto plnění

BRo p edává p vodce zpracovateli v objektu kompostárny situované v katastru obce
Vícenice u Náměště nad oslavou a zpracovatel tento BRo na uvedeném místě pebírá se
všemi zákonn mi d sledky. obě strany jsou povinny zaznamenat a zkontrolovat daje o
kaŽdé dílčí dodávce nezbytné pro další.zpracování BRo. Zpracovate! jako provozovatel
kompostámy je povinen vést evidenci ve smyslu vyhlášky MŽP č. 27312021 sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.



vt.
cena služeb a platební podmínky

Ceny za p evzetí a uloŽení 1tuny BRo:
Kd

odpadu Popis odpadu Kě l tuna
bez DPH
45020 02 01 biologicky rozloŽiteln odpad

9"ny za ostatní sluŽby jsou uvedeny V aktuátním platném ceníku.
Ceny jsou platné do odvotání.
Tuto. částku je pťrvodce povinen zaplatit zpracovateli na základě dohody rÍěastníkŮ do 14 dnťlpo obdžení faktury zpracovatele, nedohodnou_li se strany jinak.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každáze stran obdÉí po jednom.

Tento dodatek smlouvy nab vá platnosti a riěinnostidnem jeho podpisu oběma ričastníky.

V T eqiq_qne_ 15. 9. ZOZ|
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