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DODATOK 1/2021
k zm]uve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

na vývoz nebezpečného odpadu
Zmluvné stranv

ZHOTOVITEĽ:
FÚRA s.r.o.
IČO:  36211451

DJČ; 2021649575,  IČ DPH:  SK 2021649575

0bchodiiý Tegisteľ Okresného súdu

Košice 1, vložka č.:  12979~ odd sro

sídlo:  SNP 77, 044 42   Rozhanovce

Korešp.  adresa: Jantárová  1. 040 01  Košice

bankové spojenie: Prima Banka

číslo účtu: 48 54074001 /5600

konateľ:  PhDr. Miroslav Fúra

tel.:055 / 676 0132,  fax: 055 / 676 0433

OBJEDNAVATEĽ:
Obec Hanková

IČO:  00595187
DIČ:  2020940955

sídlo:  Obecný úrad Hanková
Hanková 35, 049 35 Markuška

zast.:   RSDr.  Mati]da Jakubíková -starostka
tel.:   058/79319 27, 0902 256 204

e-maj l :  obechankova@gmail.com

článok   1.
Predmet dodatku

Tento    dodatok    upravuje  spôsob  a realizáciu  vývozu  nebezpečných  odpadov  ďalQi  (NO)  v 2mysle  zákona    o  odpadoch  v
2není neskorších predpisov.

lánok    11.
Nebezi)ečníi odi]ad

Zásadv    zbeni  NO.  Zhotov]teľ  sa  zaväz`ije  vykonávať  Zber  a  prepmvu  NO  na  základe  odsúhlaseného  hannonogramu  2x
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LriyNO:

Kat.  č.  - Názovpódskupiny  adrúl" odpadu        ,
20 0133 aténe a akumulátorv
20 0105 baly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

átkami \titane prázdnych tlakovÝch nádob
20 0127 arbv, t]ačiarenské farbv,  leDidlá a Živice
20 0121

'ianvky a iný odDad obsahuiúci ortuť

20 0126 leie a tukv iné ako uvedené v 20 0125

Povinnosti   obiednávateľa   a   zhLotoviteľa:   Zhotoviteľ   odovzdá   objednávateľovi   po   zbere    1.   stranu   sprievodného   list`]tu
nebezpečného  odpadu  (SLNO)  Kópiu   1.   strany  SLNO  objednávateľ  je  po\tinný  odoslať  na  príslušný  úrad.  Po  zneškodnení
zhotovjtel' zašle objednávateľovi 4.  stranu  SLNO pre účely evidencie.  Objednávateľ zabezpečí,  aby sa do zbeni NO nezapájali

právnické  osoby,   podnikatelia   a Ďĺzické   osoby   s trvalým   bydliskom   v inQi   obci.   Zhotovitel`   v   piípade   v2miku   technických
problémov vykoná zber N0 v náhradnom termíne.

Č]ánok    lIL
Cena za zber NO

Cem pozostÁva z paušálnej  sumy za dopravu  50  EUR /1  vývoz   + sumy za ziiešl{odnenie vyzbíeraného množstva N0
na základe skutočnej váhy. Cem za zneškodnenie  400 EUR / 1 tom + zákonnéh poplatku podľa kat. čísla odpadu. Ceny
sú uvedené bez DPH. Fakturuje sa po uskutočnenom vývoze so  14 dňo`/ou  lehotou  splatnosti.

Článok    IV.
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania  obomi  zmlu\m!hí  stranami  a účinnosť  dňom nasledu.úcim po dni

jeho  zvergnenía   V prípade,  že  výpoveď  niektorej  zo  zmluvných  strán  nebude  doručená  aspoň  tri  mesiace  pred  uplynutím
kalendámeho roka, bude dodatok pravidelne predlžovaný na nové dvanásťmesačné obdobie, a to aj opakovane. Týmto dodatkom
sa rušia doposiaľ platné a účínné ustanovenia základnej  zmluvy o poskytovaní  služiéb v oblasti  nakladania s odpadmi vzťahujúce
sa na nebezpečný odpad. Tento dodatok nemá vplyv na ustanovenia základnQj zmluvy o poskytovaní služiéb v oblasti   nakladania
s odpadmi  v znení  ďalších  dodatkov.  Dodatok je  vyhotovený  v  dvoch  exempláľoch,  z ktorých  po jednom  vyhotovení  obdrží
každá zmluvná strana.

V Košiciach, dňa v  ...wg.YyS!.S........ dňa ..... g3...3..-.. €y.31

08
04t

FÚRA s.r.o.. SNP 77. 044 42  Rozhanovce.  IČO.3ó2l 1451.  DIČ.202 I Ó49575`  IČ  DPH;SK2021649575
Registiované: Obchodný Teg]ster Okresného súdu  Košice ]`  vložka č. : 12979/V

Bankové spQjenie   Pnma  Banka , či's]o účtu.485407400]/5600
Tel.;  055  / 676   0132,  Fax   055  / 676  0433`  einail:  fiira@fiira.sk


