
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ

OcU-Š-202/2018sp. zn.:
č. záznamu: 202/2018-001

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 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 zverej nila dna
6.6.2018 na webovom sÍdle obce Poproč:

v

zmluvu, sp.zn.: OcU-S-202/2018

uzatvorenú dňa 4.6.2018

účinnúod: 7.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproc
v

zastúpená hig. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., KOSIT EAST s.r.o.

Jarmočná2,04001 Košice

zastúpená Ing. Luciou Šprinc,, na základe phiej moci

Ing. Renátou Rabatinovou, na základe plnej moci

Predmet zmluvy:

- zosúladenie zmluvy s plataou právnou úpravou vyhláškou Ministerstva ŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako vykonávací predpis zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

VPoproči, dňa 6.6.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovaním



DODATOK C. 2
k ZMLUVE O POSKYTOVANÍSLUŽIEB c. Z201515974_Z

zo dňa 17.07.2015

uzatvorenej podFa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi

Názov: Obec Poproč
sídlo: Obecný úrad, Školská 2,044 24 Poproč
v

ICO: 00 324 639
DIČ: 2020746189

v mene ktorej koná: Ing. Štefan Jaklovský/ starosta

(ďalejlen"objednávater)

a

Obchodné meno: KOSITEASTs.r.o.
sídlo: Jarmočná 2,040 01 Košice - m.č.Juh
v

ICO: 50 273 884
DIČ: 2120268645 IC DPH: SK2120268645

v

Bankovéspojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996
t f

zapisana v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I/ oddiel Sro, vložka č. 39064/V
v

v mene ktorej koná: Martin Šmigura a Ing. Marián Christenko - konatelia
v< f

v zastúpení: Ing. Lucia Sprinca Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci
(ďalejlen"dodávater

(objednávatera zhotoviterďalej spolu len "zmluvné strany"

1. Vsúlade s platnou právnou úpravou podľa Vyhlášky Mintsterstva životného prostredia SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako vykonávací predpis zákona č. 79/2015
Z.z. oodpadoch vznení neskorších predpisov (ďalej len "Katalóg odpadov") sa ZMLUVNÉ STRANY

/

týmto Dodatkom č. 2 VZÁJOMNE DOHODLI, že Zmluva o dielo zo dňa 17.07.2015, v znení dodatku č.
1 zo dňa 29.12.2016 (ďalej len "zmluva"), sa mení a dopfňa nasledovne:

a) Včlánku II ods. 2.3. zmluvy vtabufke označenej ako "Technické vlastnosti (Hodnota /
charakteristika) sa menia body C.l.l. až C.2.1. vrátane, ktoré znejú:

C.l.l. Odpad podľa katalógu odpadov č.20 03 08 - je vyprodukovaný objednávatefom
- drobný stavebný odpad
C.1.2. Odpad podľa katalógu odpadov č.20 03 08 - bude zhromaždený vo verkokapacitných kontajneroch,
- drobný stavebný odpad na tento účel poskytnutých dodávaterom
C.1.3. Odpad podľa katalógu odpadov č.20 03 08 - verkokapacitné kontajnery privezie a uloží dodávateľ
- drobný stavebný odpad na základe e-mailovej objednávky qbjednávatera
C.1.4. Odpad podľa katalógu odpadov č.20 03 08 - veľkokapacitné kontajnery budú uložené na miesta,
- drobný stavebný odpad ktoreuTcíobjednávater
C.2.1. Odpad podra katalógu odpadov č.20 03 08 - bude odvážaný na základe e-mailovej objednávky
- drobný stavebný odpad objednávatera

b) Včlánku II ods. 2.3. zmluvy vtaburke označenej ako "Technické vlastnosti (Hodnota /
charakteristika) sa menia bodyJ.1.1. ažJ.1.2. vrátane, ktoré znejú:

J.l.l. Odpad podra katalógu odpadov č.20 01 33 - bude odvážaný na základe e-mailovej objednávky
- autobatérie objednávatera
C.1.2. Odpad podľa katalógu odpadov č.20 01 33 - bude dodávaterom odovzdávaný na zhodnoteníe
- autobatérie zmluvnému spracovatefovi



2. Ostatné ustanovenia zmiuvy íýmío dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnymi stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatera.

4. Tento dodatok je neoddeliternou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 17.07.2015.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony/ že ich zmluvná vornosť 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 vôru, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.

Prílohy:
y

Ix Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová zo dňa 21.1.2018

V Poproči dňa ^_^__2018 V Košiciach dňa ^ ^ 2018

Za objednávatera: Za zhotovitera:

^_ ^

^ŠtefanJaklovský Ing.LuciT^ z^!aa^ ^lneimoaIng

V"rosta Obce PODD na základe plnej moci na

J

Obecny úradPoproČ

Dáíum. 5-é' w^
>

?
 .

~/)g^ -202. Á'^čisto záznamu:
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