
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní služieb 

(ďalej len .Dodatok") 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel.Ie-mail: 

Obec Závod 
Obecný úrad Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 
00310 158 
202038013! 
Ing. Peter Yrablec. starosta 
Prima banka Slovensko a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
034/779 93 12 

(ďalej len .Dbjednávateľ") 

Poskytovateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v: 

KOSIT a.s, 
Rastislavova 98, 043 46 Košice 
36 205 214 
2020061461 
SK202006 l 46 I 
Ing. Lucia Šprinc a Romana Theiner - na základe poverenia 
Tatra banka a.s. 
SK30 1100 0000 0029 4802 6001 
Obchodnom registri OS Košice 1, odd. Sa, vložka č. 1169/V 

(ďalej len .Poskytovatel'") 
(,,Objednávateľ'' a „Poskytovate!'" spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany:') 

1. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvorili, ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona 
é. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky: ,,Zber, 
preprava a zneškodňovanie objemového odpadu v katastrálnom území obce Závod", dňa 3.2.2021 
Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva·'). 

2. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa komplexné služby 
súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov stanoveného 
Vyhláškou MŽP SR č. 365/201 S Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov") - odpady skupiny č. 20 
Katalógu odpadov - komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území obce jej 
obyvateľmi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci Závod a to tieto služby: zber, odvoz 
a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z veľkokapacitných kontajnerov (VKK), to 
všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzne nariadením obce o nakladaní s odpadom, 
za podmienok dojednaných touto Zmluvou. 
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II. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. článku Vl. ods. S Zmluvy v spojeni s ust. § 18 ods. 3 písm. b) 
Zákona o verejnom obstarávaní dohodli na nasledovnom: 

Článok IV. ods. 3 Zmluvy sa mení a bude znieť: 

Predpokladaná cena počas trvania zmluvy za činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy je: 

Cena bez DPH: 

slovom: 

DPH 20%: 

Cena s DPH: 

slovom: 

24 376,00 EUR 

dvadsaťštyritisíc tristosedemdesiatšesť EUR 

4 875,20 EUR 

29 251,20 EUR 

dvadsaťdeväťtisíc dvestopäťdesiatjeden EUR a dvadsať centov 

2. Zmluvné strany sa dohodli na novej Prílohe č. l Zmluvy, ktorá plne nahrádza pôvodnú Prílohu č. 
Zmluvy a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. 

m. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú naďalej platné bez zmeny. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1.8.2022. nie však skôr, ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust.§ 4 7a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch t2) rovnopisoch 
s platnosťou originálu, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli 
a nemajú k nemu výhrady, ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nieje obmedzená, svoju 
vôľu uzavrieť tento Dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že nebol uzavretý 
v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne 
podpisujú. 

2 o. 07. 2022 
V Závode, dňa . 

/f '/. /.PJ( 
V Košiciach, dňa . 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 
cl.S. 
l 46 KOŠICE 
i 214 
)61461 
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Príloha č. 1 

P.č. Predmet zákazky MJ Cena za Cena za MJ 
MJ v€ bez v€ s DPI--1 
DPH 

1. Cena za odvoz poskytovateľom zo zberného t 105,60 E 126,72 € 
dvora naplnený VKK 7 m3.- veľkoobjemový 
odpad na zneškodnenie. Pri najbližšom 
odvoze. dovoz prázdneho VKK 7 m3 späť. 
VKK 7m3 je majetkom objednávateľa 
Kat. č. 20 03 07 

2. Cena za dovoz poskytovateľom na zberný dvor t 44,00 € 52,80 € 
2x I ks ( leto, jeseň) na 3 dni prázdny VKK 25- 
35 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo 
zberného dvora naplnený VKK 25-35 m3 na 
zneškodnenie . 
VKK 25 až 35 m3 bude majetkom 
poskytovateľa, objednávateľ ho bude mať v 
nájme. 
Kat. č. 20 03 07 

3 Cena za uloženie na zneškodnenie t 30,80 € 36,96 € 
veľkoobjemového odpadu na skládku 
poskytovateľa dovezeného autom 
objednávateľa 
Kat. č. 20 03 07 

J1. 1-. JtJ,/1., V Košiciach, dňa .. 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

DŠICE 
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