DODATOK č. 1/2020
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ :

ZHOTOVITEĽ:
FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575
Obchodný register Okresného súdu
Košice I, vložka č.: 12979/V odd sro
sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
korešp. adresa : Jantarová 1,041 01 Košice
bankové spojenie: Prima Banka
číslo účtu: 4854074001/5600
zástupca.: PhDr. Miroslav Fúra - konateľ
tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433

Obec Dúbravka
IČO: 00325112
DIČ:
sídlo: Obecný úrad Dúbravka 88
Dúbravka
zast.: Ing. Bajužik – starosta obce
tel.: 056/6493112

Č l á n o k I.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení
ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
Odvoz a zneškodnenie odpadu – veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi (VKK)
Doprava:
Kontajner patriaci zhotoviteľovi : .................................................................................. 90,00 EUR/ 1 VKK
Kontajner patriaci objednávateľovi + vrátenie toho istého kontajnera obratom............ 140,00 EUR/ 1 VKK
Zneškodnenie:
objemný odpad kat. č. 200307, odpad z cintorínov 200203................................. 35,00 EUR / t
čistého drobného stavebného odpadu č. 200308 .................................................. 17,00 EUR / t
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov č. 200201............................... 25,00 EUR / t
Nájom kontajnera:.............................................................................................. 2,00 EUR/deň
Objednávku na pristavenie a vývoz VKK je potrebné zaslať na e-mail: fura@fura.sk
Č l á n o k II.
Záverečné ustanovenie
Dodatok nadobúda účinnosť 1.3.2020. Ceny sú uvedené bez DPH a zákonných poplatkov za uloženie
odpadu na skládku. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. Dodatok je vyhotovený v dvoch
exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
V Košiciach dňa 20.2.2020

.......................................
zhotoviteľ

V Dúbravke dňa 25.2.2020

..................................
objednávateľ
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