DODATOK č. 4 k
ZMLUVE O NAKLADANĺ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM,
OBJEMNÝM ODPADOM A VYTRIEDENÝMI ZLOŽKAMI
zo dňa 8. júla 2013
uzavretej
medzi:

Názov:
Obec Pečovská Nová Ves
sídlo:
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO:
00327590
DIČ:
2020711660
v mene ktorej koná PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
(ďalej len „objednávateľ služby“)
a
Obchodné meno:
KOSIT EAST s. r. o.
sídlo:
Jarmočná 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO:
50 273 884
DIČ:
2120268645
IČ DPH: SK2120268645
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39064/V
v mene spoločnosti konajú
Martin Šmigura, konateľ
Ing. Marián Christenko, konateľ
(ďalej len „poskytovateľ služby“)
(objednávateľ služby a poskytovateľ služby ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
a vytriedenými zložkami zo dňa 8. júla 2013, v znení dodatku č. 3 zo dňa 19. decembra 2016 (ďalej len
„zmluva“), sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa nasledovne:
1. Článok 3 ods. 3.1 zmluvy sa nahrádza novým znením a znie:
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2017.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa služby.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom a vytriedenými zložkami zo dňa 8. júla 2013.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy pre každú zmluvnú
stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si
obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú,
vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.7.2017

V Košiciach, dňa 14.7.2017

Za objednávateľa služby:

Za poskytovateľa služby:

___________________________
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce Pečovská Nová Ves

___________________
Martin Šmigura
konateľ KOSIT EAST s. r. o.

_____________________
Ing. Marián Christenko
konateľ KOSIT EAST s.r.o.

