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DODATOK 1/2021
k zmluve o poskytovanĺ služieb v oblasti nakladania s odpadmi
na vývoz nebezpečného odpadu
Zmluvné stranv
ZHOTOVITEL:

OBJEDNÄVATEĽ:
Obec Jovsa

FÚRA s.r.o.

ičo: 36211451
DIČ: 2021649575, iČ DPH: SK 2021649575
Obchodný register Okresného súdu
Košice I, vložka Č.: 12979/V odd sm
sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Korešp. adresa: Jantámvá 1, 040 01 Košice
bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: 4854074001/5600
konateľ: PhDr. Mimslav Fúra
teL:055 / 676 0132, fax: 055 / 676 0433

ičo: 00325279
DIČ: 2020738874
sídlo: Obecný úrad Jovsa 73
072 32 Jovsa
zast.: Mgr. Ľubica Čornejová - starostka obce

Č lánok I.
Predmet dodat/ai
Tento dodatok upravuje spúsob a realizáciu vývozu nebezpečných odpadov ďalej (NO) v zmysle zákona o odpadoch v
znení neskorších predpisov.
Č lánok 11.
Nebezvečni odvad
Zásadv zberu NO: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu NO na základe odsúhlaseného harrnonogramu 2x
ročne. NO m6že na určené miesto priniesť každý občan - fzická osoba s trvalým bydliskom v obci. Zhotoviteľ je oprávnený
kontrolovať jednotlivé druhy NO Či sú zazmluvnené týmto dodatkom a Či splňajú kvalitatívne vlastnosti. Zbierajú sa nasledovné
druhy NO:
Kat. č.
20 01 33
20 01 05

Názov podskupiny a druhu odpadu
batérie a akumulátory
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
farby, tlačiarenské farby, Iepidlá a živice
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27
20 01 21
20 01 26

Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa: Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po zbere 1. stranu sprievodného listu
nebezpečného odpadu (SLNO). K6piu 1. strany SLNO objednávateľ je povinný odoslať na prislušný úrad. Po zneškodnení
zhotoviteľ zašle objednávateľovi 4. stranu SLNO pre účely evidencie. Objednávateľ zabezpeČí, aby sa do zberu NO nezapájali
právnické osoby, podnikatelia a fyzické osoby s trvalým bydliskom v inej obci. Zhotoviteľ v pripade vzniku technických
problémov vykoná zber NO v náhradnom termíne.
Článok 111.
Cena za zber NO
Cena pozostáva z paušálnej sumy za dopravu 70 EUR /1 vývoz + sumy za zneškodnenie vyzbieraného množstva NO
na základe skutočnej váhy. Cena za zneškodnenie 400 EUR / 1 tona + zákonného poplatku podla kat. Čísia odpadu. Ceny
sú uvedené bez DPH. Fakturuje sa po uskutočnenom vývoze so 14 dňovou lehotou splatnosti.
Č lánok IV.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. 1 .202 1 na dobu urČitú
a to do 3 1 . 1 2.202 1. V pripade, že výpoveď niektorej zo zmluvných strán nebude doručená aspoň tri mesiace pred jej uplynutím,
bude dodatok pravidelne predlžovaný na nové dvanásťmesačné obdobie, a to aj opakovane. Týmto dodatkom sa ruší doposiaľ
platný a účinný dodatok na vývoz nebezpečného odpadu. Tento dodatok nemá vplyv na ustanovenia základnej zmluvy
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení ďalších dodatkov. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch,
z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
V Košiciach, dňa 09. 1 2.2020.
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