
Dodatok Č. 3

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakiadania s odpadmi z obalov
a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 0 08/2021

uzatvorená podl‘a ~ 269 ods. 2 zákona ě. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znenh neskorších
právnych predpisov v spojitosti s ~ 59 ods. 2 a násl. Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len
„zákon o odpadoeh“)

(ďalej len „Zrnluva“)

Zmluvné strany:

Obchodné mono: 1. východoslovenská QZV, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Mgr. Ľudovĺt Mihálik
100: 53021665
lČ DPH/DIČ: SK2121235028/2121235028
Bankové spojenie: liniCreditBank Košice
Čĺslo účtu: 5K7911110000001620587003
Zápis v registri: Okresný súd Košice I, odd.: Sro, vI.č.48740N
Web: www.lozv.sk
E-mail: prva@lozv.sk
Tel. kontakt: +421 944 088 096
(ďalej len „OZV )

2. Obec: Bežovce
Sídlo: Bežovce č.1 84, 072 53 Bežovce
Statutárny orgán: MVDr. Luděk Hamšĺk
100: 00325031
Web: www.bezovce.sk
E-mail: oubezovce@lekosonline.sk
Tel. kontakt: +421 0917599212

(ďalej len „Obec“)
(„OZV a „Obec‘ d‘aIej spoločne ako „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnenĺ Zmluvy o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v
obci č. 0 08/2021 (ďalej len „Zmluva), a to v rozsahu uvedenom v bodoch 2 až 6
tohto Dodatku.



2. Priloha Č. 1 sa meni na:

„Príloha Č. I
Popis systému zberu v obci
ldentifikačné údaje obce:
Názov obce: Bežovce
iČo: 00325031
Počet domácností: 282

KOMODItA Typ ~b~rnej ‚ OBJÉM zN, ‘POČETIN POČET OBJEM
~ -. ňádoby~(ZN) ~ liir&h . v kusočH . ZBERÓV za rok v litroch/ rok

Papier vrece 120 282 6 203040
Plasty vrece 120 700 12 1 008 000
Sklo vrece 120 282 6 203 040
Kovy vrece 120 282 3 101 520
Kompoz. obaly vrece 120 282 6 203 040

Výška nákladov na triedený zber v obci podľa 5 59 ods. I písm. g) a 5 59 ods. 4 písm. a)
zákona o odpadoch je stanovená v zmysle ekonomicky oprávnených výdavkov na
zabezpeČenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov (5 105 ods. 3 písm. m zákon o odpadoch).

Nazov zberovej spoloČnosti vykonavajucej tFiedeny zber v obci
Fúra, s.r.o.

3. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú bez zmeny.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosťku 1.júlu 2022.

6. Zmluvné strany vyhiasujú, že si tento Dodatok preČítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej váli,
ho podpisali.

V Košiciach dňa

OZV:

?ť ~ ‚Y Ďz~ůz‘acA

Objednávateľ:


