DODATOK č. 2
k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. 014ON/SKL/2018
uzavretej dňa 14.2.2018 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v:

OZÓN Hanušovce, a.s.
Petrovce 129, 094 31 Petrovce
Ing. Eva Čudková - podpredseda predstavenstva
36 450 758
2020000455
IČ DPH: SK2020000455
Tatra banka a.s.
BIC: .TATRSKBX
SK08 1100 0000 0029 4803 8619
Obchodnom registri OS Prešov, Odd : Sa, Vl. č.: 10039/P

Poverený zástupca:
Tel./e-mail:
(ďalej len „poskytovateľ“),

Mgr. Michal Bachňák – manažér prevádzky
0917477428, 0910809859/ ozon@kosit.sk

a
2. Objednávateľ:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Kračúnovce
Obecný úrad Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
František Mašlej - starosta obce
00322181
2020777561
VÚB banka, a.s.
SK82 0200 0000 0000 0262 5522

Tel./e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“),

+421 54 736 5283/ kracunovce1@gmail.com

(ďalej spolu „zmluvné strany“).

I.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14. 2. 2018 Zmluvu o zneškodňovaní odpadu, predmetom ktorej je zabezpečenie
zneškodňovania odpadu na Skládke odpadov Hanušovce – Petrovce (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že čl. III ods. 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa v celom rozsahu
novým znením: „ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.02.2019 do 31.12.2020.“

II.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.02.2019.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné a účinné bezo zmeny.
3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý má hodnotu
originálu, pričom objednávateľ, aj poskytovateľ obdržia každý po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že svoju vôľu uzavrieť ho
prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že tento nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
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V Košiciach dňa ........…2019

V .......................... dňa ........…..2019

____________________________
OZÓN Hanušovce, a.s.
Ing. Eva Čudková

________________________________
Obec Kračúnovce
František Mašlej
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