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Dodatok č. 3 

k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve  

č. Z1001AVK003 
(ďalej len „dodatok“) 

 

 

 

Objednávateľ:    

Názov:   Obec Košické Oľšany 

Sídlo:   Obecný úrad Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Košické Oľšany 

IČO:    00 324 361 

V zastúpení:   Slavomír Horváth, starosta 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Dodávateľ:  
Obchodné meno: KOSIT EAST s.r.o. 

Sídlo:   Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:   50 273 884 

DIČ:    2120268645 

IČ DPH:   SK2120268645 

V zastúpení:  Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc – na základe plnej moci  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.   

IBAN:   SK86 1100 0000 0029 4902 3996 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39064/V 

  

(ďalej len „dodávateľ“) 

(„objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom 

hospodárstve č. Z1001AVK003 zo dňa 11.12.2009 

(ďalej len „zmluva“): 

 

I. 

Predmet dodatku  

 

1. Článok III bod 1) zmluvy sa mení a bude znieť: 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľovi patrí za výkon služieb špecifikovaných v článku II bod 5)  

zmluvy, v rozsahu podľa článku II bod 5) písmeno a) a b) zmluvy, odplata vo výške 1 351,11 € bez 

DPH, slovom jedentisíctristopäťdesiatjeden eur jedenásť centov, mesačne a v rozsahu podľa článku II 

bod 5) písmena c) zmluvy, odplata vo výške 0,86 € bez DPH, slovom osemdesiatšesť centov, za výsyp 

1 ks vreca. V rozsahu podľa článku II bod 5) písmena d) zmluvy, odplata vo výške 46,47 € bez DPH, 

slovom štyridsaťšesť eur štyridsaťsedem centov, za vývoz 1 ks VKK. V rozsahu podľa článku II bod 5) 

písmena e) zmluvy, odplata vo výške 24,90 € bez DPH, slovom dvadsaťštyri eur deväťdesiat centov, za 

zneškodnenie odpadu vo VKK za 1 tonu odpadu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na novej Prílohe č. 1 – Cenník zmluvy, ktorá s účinnosťou k 1.5.2022 

plne nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 - Cenník zmluvy a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

dodatku. 
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II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné a účinné bez 

zmeny. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom 1.5.2022. 

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 uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na 

znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košických Oľšanoch, dňa ..................  V Košiciach, dňa .................. 

 

 

 

 

Objednávateľ:      Dodávateľ: 
                                

 

 

 

...................................................    ...................................................        

Obec Košické Oľšany     KOSIT EAST s.r.o. 

Slavomír Horváth, starosta   Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc 

       na základe plnej moci 

 

 

   

 

      

    

 

 

 

 
 

 


