
KOSIŤ
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU
ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU č. ZM-AV-OD-20-0003_SZ
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami 

Zhotoviteľ v 1. rade:
Spoločnosť: KOSIŤ EAST s.r.o.

Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice

Zapísaná v: Obeh. reg. OS Košice I, Odd.: Sro, VI. č.: 39064/V

IČO: 50 273 884 DIČ: 2120268645 IČ DPH: SK2120268645

V zastúpení: Ing. Lucia Šprinc, Romana Theiner, na základe plnej moci

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996

Poverený zástupca: Mgr. Peter Bartek

Kontakt: Telefón: +421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk
(ďalej len „zhotoviteľ v 1. rade")

Zhotoviteľ v 2. rade:
Spoločnosť: KOSIŤ a. s.
Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice
Zapísaná v: Obeh. reg. OS Košice I, Odd.: Sro, vložka č. 1169/V

IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461
V zastúpení: Ing. Lucia Šprinc, Romana Theiner, na základe plnej moci
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Poverený zástupca: Mgr. Peter Bartek
Kontakt: Telefón: +421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk

(ďalej len „zhotoviteľ v 2. rade")

Objednávateľ:
Obec: Obec Kľušov

Sídlo obecného úradu: Kľušov 175, 086 22 Kľušov

IČO: 00 322 113

Bankové spojenie:

IBAN:

Poverený zástupca: Jozef Valko, starosta

Kontakt: Telefón: +421 917 403 196, E-mail: ocuklusov@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ"), (ďalej spolu „zmluvné strany")

PREAMBULA
Vzhľadom k tomu, že:
- zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2019 zmluvu o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-AV-OD-20-0003_SZ (ďalej len 

„Zmluva"),
- súčasným 100 % subdodávateľom zhotoviteľa v 1. rade je zhotoviteľ v 2. rade,
- v rámci skupiny zhotoviteľa v 2. rade, do ktorej patrí aj zhotoviteľ v 1. rade ako dcérska spoločnosť zhotoviteľa v 2. rade, dochádza k vnútornej 

reorganizácii právnych vzťahov s tretími osobami tak, že zmluvným partnerom tretích osôb, v danom prípade objednávateľa, bude vždy len zhotoviteľ 
v 2. rade pre celých rozsah služieb nakladania s odpadmi,

sa zmluvné strany s poukazom na ustanovenie článku VI. ods. 4. Zmluvy v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. ZVO vzhľadom k nahradeniu 
zhotoviteľa v 1. rade zhotoviteľom v 2. rade v dôsledku jeho vnútornej reorganizácie, pričom nedôjde k podstatnej zmene Zmluvy, 
takto:
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ČLÁNOK I - Predmet dodatku
1. Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ v 1. rade so súhlasom objednávateľa postupuje všetky práva vyplývajúce zo Zmluvy na zhotoviteľa

v 2. rade, zhotoviteľ v 2. rade preberá všetky záväzky (povinností) vyplývajúce zo Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov voči
objednávateľovi a vstupuje do právneho postavenia zhotoviteľa v 1. rade (nastupuje na jeho miesto).

2. Zhotoviteľ v 2. rade vyhlasuje, že prijíma a preberá všetky práva a povinnosti zhotoviteľa v 1. rade vyplývajúce z Zmluvy a zo všeobecne záväzných
právnych predpisov voči objednávateľovi a vstupuje do právneho postavenia zhotoviteľa v 1. rade prvým dňom kalendárneho mesiaca po účinnosti
tohto dodatku.

3. Zhotoviteľ v 2. rade vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto dohody riadne oboznámil s obsahom Zmluvy, najmä s obsahom a rozsahom povinností
z nich vyplývajúcich, a voči ich obsahu nevznáša žiadne námietky.

ČLÁNOK II - Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej prílohy, týmto Dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení zákonom

stanoveným spôsobom.
3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom (1) rovnopise pre

každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky,

že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho tento dodatok
vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa v 1. rade Za objednávateľa

V Košiciach dňa

FAST .S
Theiner, riX základe plnej moci

V Kľušove

Jozef Valko, starosta

0 9 12 2©

Za zhotoviteľa v 2. rade

T.IVV Košiciach dňa

Ing. Lucia Sprinc, RomanäTheiner, na zaklade plnej moci

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


