Dodatok č. 1 k
Zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

uzatvorenej v zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 269 ods. 2 a následných ustanovení zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1
Zmluvné strany
Obec Štefanovce
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

OcÚ Štefanovce 14, 082 35
Ing. František Kolarčík – starosta obce
00327841
2020548200
Prima banka Slovensko, a. s.
SK74 5600 0000 0088 6066 6001
0918 462 363
stefanovce.po@mail.t-com.sk

(ďalej len ,, obec ,, )
a
Ľubomír Ludvik WINDOORS
so sídlom:
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
v zastúpení:
Ľubomír Ludvik
IČO:
37655264
DIČ:
1039598978
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka
IBAN:
SK80 0200 0000 0031 2972 1355
Telefón:
0919 064 736
E-mail:
kontajnery99@gmail.com
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Zmluvné strany sa na základe čl. 7 Záverečné ustanovenia, bod 4. dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o
spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorenej dňa 17. mája 2019.

Zmena: Čl. 4. sa mení takto:

Čl. 4
Cena
Obec sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej osobe sumu za prenájom zbernej nádoby - kontajnera a
vývoz odpadu z kontajnerov v závislosti od množstva kontajnerov v danej obci podľa nižšie
uvedenej tabuľky, dohodnutú sumu uhradiť jednorazovou platbou ročne. Úhradu dojednanej
odplaty za daný rok, si bude oprávnená osoba uplatňovať faktúrou (daňovým dokladom), ktorú
vystaví a odošle vždy najneskôr do 15.02. nasledujúceho roka. Súčasťou faktúry za posledný
mesiac v roku bude informácia o celkovom množstve a druhu vyzbieraného komunálneho
odpadu.

Ročná platba podľa množstva kontajnerov v obci :

1 kontajner v obci

V Štefanovciach dňa 02.01.2020

Za obec: ................................
Ing. František Kolarčík – starosta obce

60,00 €

V Prešove dňa 02.01.2020

Za oprávnenú osobu: .............................
Ľubomír Ludvik

