
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp. zn" OcU-S-911/2016

Z áp ís v spis e
V súlade ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Ínformácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.12.2016 na webovom sídle obce PoproČ:

y

dodatok č. 1 k zmluve, zn.: OcU-S-911/2016

uzatvorený dňa 29.12.2016

úcinný odo dňa: 1.1.2017

znduvné strany:

L/ ObecPoproc
v

Skolská 2, 044 24 PoproČ
V

zastúpená hig. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

1.1 AVE Východ s.r.o.

Jarmočná 2, 040 01 Košice

zastúpená RNDr. Petrom Krasnecom, PhD, MBA, konateľom
v

MartÍnom Snúgurom, konateľom

Predmet dodatku c. 1 k zmluve:

zrušenie zákona č. 23/2001 Z.z. o odpadoch vznp aprijatie zákona č. 79/2015
z.z. o odpadoch vznp

v

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
ŕ

usek Ohecného uraduVPoproči, dna30.12.2016 ^

Skolská 2, 044 24 Poproč
-z

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Obecny úresc/ Poproč
Dátum:*

2^^?. ZO^C
DODATOK č. 1 k Č/s/o äró>^tfw: /w?

*
sásncmm: .

ZMLUVE O POSKYTOVANÍSLlJŽIEB cyf-^
č. Z201515974_Z | prílohy. ^ Výbm^fe: ^/. 7/9 /ťÍí?^ \íč. s4/uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 1991 Zb. v znení neskd ri'chjiredRŕísov.

medzi:

Názov: Obec Poproč
v

sídlo: Obecný úrad, Skolská 2,044 24 Poproč
IČO: 00 324 639
DIČ: 2020746189 IČDPH:
v mene ktorej koná Ing. Štefan Jaklovský, starosta

(d'alej len "objednávater'

a

Obchodné meno: AVE Východ s. r. o.
sídlo: Jarmočná 1,040 01 Košice - mestská čast'Juh
IČO: 50 273 884
DIČ: 2120268645 IČDPH:SK2120268645
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I/ oddiel Sro, vložka č. 39064/V
v mene spoločnosti konajú RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA/ konater

Martinšmigura,konater

(ďalejlen"dodávater

(objednávateľa dodávaterďalej spolu len "zmluvné strany"

PREAMBULA

w

VZHĽADOMKTOMU,ŽE

a) zákon č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov bol zrušený asúčinnosťou kl. júlu 2016 nahradený zákonom č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

b) v systéme triedeného zberu odpadov zavádza platná a účinná právna úprava nové inštitúty,

c) náklady na zabezpečenie zberných nádob určených ktriedenému zberu jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu a náklady triedeného zberu znáša príslušná organizácia zodpovednosti
výrobcov/

d) pôvodný dodávater spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. so sídlom Osvetová 24,
821 05 Bratislava, IČO 36 357 065, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1 v oddiele Sro vo vložke č. 40469/B, vložila ako jediný spoločník spoločnosti AVE Východ s. r. o.
so sídlom Jarmočná 2.040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO 50 273 884, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice Ivoddiele Sro vo vložke č. 39064/V časť podniku (organizačnú
zložku ^VE Výchoď') do spoločnosti AVE Východ s. r. o., ako do svojej dcérskej spoločnosti/

e) vdôsledku reorganizácie popísanej vbode d) tejto preambuly prešli vsúlade sust. §59 ods.4
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 477 ods. 1
Obchodného zákonníka, na spoločnosť AVE Východ s. r. o. všetky práva a záväzky týkajúce sa
organizačnej zložky ^VE Výchoď, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy,
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SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI

takto:

Zmluva o poskyíovani služieb č. Z201515974_Z zo dňa 17. Júla 2015 (d'alej len "zmluva") sa na zákiade
/

dohody zmluvných strán mení a dopiňa nasledovne:

1. Z čiánku H ods. 2.1 zmluvy sa z časti "Kľúčové slová" vypúšťa spojenje "separovaný zber odpadu"

2. Z článku II ods. 2.2 zmluvy sa vypúšťa bod č. 4.

3. Z článku II ods. 2.3 zmluvy sa z tabuHcy označenej ako "Technické vlastnosti (Jednotka, Minimum,
Maximum, Presne)" vypúšťajú body:

D.l., D.2., D.3., E.L/ E.2./ E.3., F.l./ F.2., F.3., G.l., G.2., G.3., H.l., 1.1., J.l., K.l., L.l.

4. Zčlánku H ods. 2.3 zmluvy sa ztabufky označenej ako "Technické vlastnosti (Hodnota /
charakteristika}"vypúšťajú body:

D.l.l./ D.1.2., D.1.3., E.l.l/ E.1.2, E.1.3" F.l.l., F.1.2., F.1.3., G.l.l., G.1.2., H.l.l., H.1.2., 1.1.1.,
1.1.2., J.l.l., J.1.2., K.l.l/ K.1.2., L.l.l, L.1.2.

5. Z článku II ods. 2.4 zmluvy sa vypúšťa bod 5, bod 10.1 a bod 11.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa
l.januára 2017.

Tento dodatok je neoddeliternou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201515974_Z zo dňa 17. júla
2015.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voFnosť 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, zrozumiterný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a
spoločnú vôľu, a na znaksúhlasu tento dodatok podpisujú.
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Za objednávatera: Za dodávatera:
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