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PRÍLOHA Č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  V OBLASTI  

TRIEDENÉHO  ZBERU ZO DŇA 10.06.2020 

uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 

 

      Zmluvné strany  
ZHOTOVITEĽ:  

FÚRA s.r.o. 

sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 

IČO: 36211451 

DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 

bankové spojenie: Prima  Banka Slovensko 

číslo účtu: 4854074001/5600 

zást.: PhDr. Miroslav Fúra, konateľ   

tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433 

 
 

Č l á n o k   I. 

Predmet zmluvy  

 

Predmetom tejto Prílohy č. 2 je úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu v časti „Príloha 

č. 1“ na rok 2021 a doplnenie článku V. zmluvy. Zmluvné strany sa dojednali na novom znení časti pôvodnej prílohy č. 1 

v nasledovnom rozsahu: 

 

 

Interval triedeného zberu v obci Dúbravka na rok 2021 

Vrecový zber z 206ss domácností 

papier           4x ročne   

sklo                5x ročne  

plasty            14x ročne  

kovové obaly          2x ročne  

kompozitné obaly (VKM)               4x ročne  (zbiera sa v 1 deň s papierom v samostatných vreciach) 

 

 

 

 

Článok V. zmluvy sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia: Všetky jednostranné úkony (písomnosti), pre ktoré táto zmluva alebo 

zákon požaduje písomnú formu (najmä výpoveď zmluvy a odstúpenie od zmluvy) sa doručujú prostredníctvom poštového 

doručovateľa, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového doručovateľa sa doručujú 

vždy na adresu sídla obchodnej spoločnosti, obce, príp. inej právnickej osoby, ktorá je zmluvnou stranou. Zmluvné strany sú 

oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. 

 
 

 

 

Č l á n o k   II. 

Záverečné ustanovenia 

 

Touto prílohou sa rušia doposiaľ platné a účinné ustanovenia základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti 

triedeného zberu, ktoré sú obsiahnuté v čl. I tejto prílohy a dopĺňa sa čl. V. Zvyšné ustanovenia základnej zmluvy nedotknuté 

touto prílohou ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe. Príloha č. 2 je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom 

vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. 

 

 

V Košiciach    V Dúbravke 

 

 

  

 

 

 

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

                         zhotoviteľ                                         objednávateľ 

OBJEDNÁVATEĽ:   

Obec Dúbravka 

 

IČO: 00325112 

DIČ: 2020738775 

 

sídlo: Obecný úrad Dúbravka 88                                                              

           072 15 Budkovce 

 

zast.:  Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce 

                tel.:    056/6493112 

 


