
Dodatok č. 1/2020 k zmluve
o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní

komunálneho a drobného stavebného odpadu
(ďalej len "zmluva")

Zmluvné strany:

1. Vykonávateľ zberu a prepravy:
    Obchodné meno:         Obec Lackovce 
    Sídlo:                            Lackovce 37, 066 01 Humenné
    Zastúpená:                   Ing. Ľuboslavou Hofericovou, starostkou obce
    IČO:                              377 916 99
    DIČ:                              2021545361
   
     ďalej len "vykonávateľ zberu a prepravy"

2. Pôvodca odpadu:    
    Obchodné meno:         Dušan Žigo D&A
    Sídlo:                           Třebíčska 1844/22, 066 01  Humenné
    Zastúpená:                   Dušan Žigo
    IČO:                              44669259
    DIČ:                              1071206103

    ďalej len "pôvodca odpadu"

Zmluvné strany v súlade s článkom I. odst. 2 Zmluvy o množstvovom zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu (ďalej len „zmluva“), podľa
príslušných  ustanovení  zákona  č.  79/2015  Z.  z.  o  odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, v nadväznosti na VZN
č. 51/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území
obce Lackovce a VZN č. 55/2019 o miestnych miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady uzatvárajú tento 

Dodatok č. 1,

ktorým sa mení obsah zmluvy následovne:

Čl. I
Predmet dodatku

1. V článku „I.  Predmet zmluvy“  sa ruší znenie bodu „2. Zber a preprava sa budú
uskutočňovať nasledovným spôsobom“ a nahrádza sa novým znením:

„2. Zber a preprava sa budú uskutočňovať nasledovným spôsobom:

Miesto uloženia kontajnera:      ŽIGI RESTAURANT, Lackovce 

Typ kontajnera:                         1100 l

počet kontajnerov:                     1 kus    



Cyklus vývozu:                          1 x za 2 týždne
            (podľa harmonogramu "Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2020 v obci    
            Lackovce" spoločnosti Fúra, od 13.01.2020 do 27.07.2020- vrátane, spolu 15 vývozov)“

                              1 x za mesiac
            (podľa harmonogramu "Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2020 v obci    
            Lackovce" spoločnosti Fúra, od 24.08.2020 do 14.12.2020 – každý druhý zber, spolu 5 vývozov)“
      
    

2. V článku „III. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie“ sa ruší znenie bodu „2.
Poplatok za zber a prepravu“ a nahrádza sa novým znením:

„2.  Poplatok za zber  a  prepravu v zmysle Čl.  I.  odst.  2  zmluvy sa stanovuje v
celkovej sume:  358,60 €  (spolu za 20 vývozov).

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa dodatkom č. 1 nemenia, zostávajú naďalej
v platnosti. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
zmluvnú stranu. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú,  že si  dodatok č.  1 riadne prečítali,  jeho obsahu a
právnym účinkom porozumeli,  ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteľné. Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V …..................., dňa …...............                                   V …...................., dňa …................

.....................................................                                       ...................................................
       Ing. Ľuboslava Hofericová           Dušan Žigo
              starostka obce                                                    
(za vykonávateľa zberu a prepravy)                                                      (za pôvodcu odpadu)


