
DODATOK č. ,1,12013

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 01.09.2010

Zmlumé strany

ZHOTOVITEL:
FURA s.r.o.
IČo: 3621 145l

DIČ:202|649575, IČ DPH: SK 2021649575

Obchodný register Okresného súdu

Košice I. vložka č.: 12979N odd sro

sídlo: SNP'7'7,044 42 Rozhanovce

korešp. adresa: Jantarová 1,041 0l Košice

bankové spojenie: Prima Banka

číslo účtu: 485407400 l/5600

zástupca.: Mgr. Miroslav Fúra - konatel'

tel.:055 l 6760132. fax.:055 l 6'160433

sídlo: Obecný úrad Kolbasov 26
067 66 Kolbasov

zast. Mária kosťová - starostka obce
tel.: 0918372871

OBJEDNÁVATED:

obec kolbasov

IČo:00323l52
DIČ:

článok I.
predmet dodatlql

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných u§tanovení zákJadnej zmluvy v znení ďalŠÍch

dodatkov a pdloh k zmluve o poslqrtovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

aERoBJEMNÉIIo a sTAvEBNÉHo oDpADU-velkokapacitnými reťazovýmikontajnermi (VKK)
na záIďade písomnej obj ednávky

Katalógové číslo 20 03 07, t7 09 04

Doprava a manipulácia _ paušálna cena..... .___ 75r, EtiR/ 1 VKK
Likvidácia odpadu kat..č. 20 03 07, č.17 09 04 .............. 32,- EUR / t

Pri wátení vášho kontajnera obratom:
Doprava a manipulácia * vrátenie toho istého kontajnera 130,_ EUR/ 1 VKK

Nájomkontajnera do 10 dní.. ..... BF,ZPLATNE
nad 10 dní .................0,50 EtIR/deň

objednávku na pri§tavenie a vývoz VKK je potrebné za§lat' na e-mail: dispecer@fura.sk

článok III.
záverečné ustanovenie

Dodatok nadobúda účinnosť I.g.2013. Ceny sú uvedené bez DPH. Ostafiré Články zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplaroch , zktorych po jednom vyhotovení obdňi kaŽdá zmluvná sťana. Zmluvné

strany prihlasuj,6, že tento dodatok zódpovedá pravej, skutočnej a slobodnej vóli ana zrrak súhlasu sjeho obsahom

. /,;. t .§ iŤ. .l,r],!.!*. anu,,i.ň..,r,d.,.,íoJ. i

Registrované: obclrodný registeI okesného súdu Košice I- vložka č,; l 2979lV
Bankové spojerrie: Prirna Banka Slovensko. číslo účtu:4854074001 i5600

Tel.:055 . 676 0132. Fax:055 ,]ó76 0433- email: fura(r!fura.sk

pripájajú svoje vlasfiroručné podpisy.

V Košiciach dňa 14.8.2013

./.r'/,.r,-|.. .

objednávetel

§--T.-_,


