Dodatok č. 5

k Zmluve o zvoze a manipulácii odpadu
zo dňa 01.12.2011 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zmluva“)
ČLÁNOK I – Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Spoločnosť:

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Sídlo:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

Zapísaná v:

Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V
IČO: 50 932 284 DIČ: 2120549728 IČ DPH: SK2120549728

V zastúpení:

Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK48 1100 0000 0029 4507 2221

Poverený zástupca:

Mgr. Peter Bartek

Kontakt:

Telefón: 421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:
Spoločnosť:

Obec Harhaj

Sídlo:

Harhaj 35, 086 45 Harhaj, Slovakia
IČO: 00322008 DIČ: 2020778782

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná v obch. registri:
Poverený zástupca:

Jantek Maroš

Kontakt:

Telefón: 0903 562 664, E-mail: obecharhaj@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“)
ČLÁNOK II – Predmet dodatku
1. Na základe dohody zmluvných strán a v súlade so Zmluvou, sa niektoré ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom menia nasledovne:
a) článok III. Cena a platobné podmienky bod č. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1. Cena za manipuláciu a zvoz odpadu je:
a) vo výške 0,80 EUR bez DPH za jednu kuka nádobu s objemom 110 l
b) vo výške 1,35 EUR bez DPH za jednu kuka nádobu s objemom 240 l
c) vo výške 6,00 EUR bez DPH za jednu kuka nádobu s objemom 1100 l
d) vo výške 0,45 EUR bez DPH za každé vrece

ČLÁNOK III – 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 01.01.2021.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) 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 nie je obmedzená, svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V Košiciach dňa : 30.11.2020

V ................................. dňa :

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Obec Harhaj

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

Jantek Maroš

