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DODATOKČ. 10 k
ZMLUVE O NAKLADANí S KOMUNÁLNYM ODPADOM, S DROBNÝM

STAVEBNÝMODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM
Č. S061400238,

ktorým sa určuje úplné znenie zmluvy ku dňu účinnosti dodatku Č. 10
uzatvorený podľa ust. § 516 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v

spojení s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi

Názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Olšovany
Olšovany 35, 044 19 Olšovany
OO 324 574
2021244929

v mene ktorej koná František Marcin, starosta

(ďalej len "objednávatel''')

a

Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:

KOSIT EAST s.r.o.
Rastislavova98, 043 46 Košice
50273884
2120268645 IČ DPH: SK2120268645

zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu Košicel, oddiel Sro, vložka č. 39064/V
IBAN: SK86 11000000002949023996
v mene spoločnosti konajú Martin Šmigura, konateľ

Ing. Marián Christenko, konateľ
zastúpená na základe splnomocnenia zo dňa 12.9.2018 splnomocnenkyňami:
Ing. LuciaŠprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj
Ing. Renáta Rabatinová, riaditeľka Divízie predaja

(ďalej len "poskytovatel''')

(objednávater a poskytovateľ ďalej spolu len "zmluvné strany")

takto:

1. Vzhľadom k tomu, že zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom a objemným odpadom zo dňa 28. decembra 2006, č. S061400238, v znení neskorších
dodatkov (ďalej len "zmluva"), bola menená a doplnená deviatimi (9) dodatkami, v dôsledku
čoho došlo k rozdrobeniu a určitému zneprehľadneniu obsahu zmluvy, v záujme sprehľadnenia
obsahu zmluvy, vylúčenia akýchkoľvek nedorozumení a omylov plynúcich práve z takto
rozdrobeného obsahu zmluvy, a v konečnom dôsledku v záujme uľahčenie jej aplikácie, sa
zmluvné strany dohodli na prijatí úplného nového znenia zmluvy, ktoré bude zohľadňovať
doterajšiu úpravu vzájomného zmluvného vzťahu a ktorým sa zavedie zmena účtovania ceny za
služby z paušálnej mesačnej ceny na cenu podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb
v príslušnom mesiaci; znenie zmluvy spolu s prílohami k nej je prílohou č. 1 tohto dodatku (ďalej
len "dodatok").



Na základe dohody zmluvných strán, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne
vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred dňom
uzatvorenia tohto dodatku, a ktoré sa týkajú zmluvy a lehôt jej plnenia, sa dňom nadobudnutia
účinnosti tohto dodatku budú vzťahovať výlučne ustanovenia tohto dodatku.

3. Tento dodatok a jeho prílohy tvoria úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa
predmetnej záležitosti. Podpisom tohto dodatku zanikajú všetky predchádzajúce písomné
a ústne dohody súvisiace s predmetom zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať
zvláštnych v tomto dodatku a jeho prílohách neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

4. Tento dodatok sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov
týkajúcich sa tohto dodatku.

5. Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisova súvisiacimi predpismi.

6. Tento dodatok sa môže meniť alebo zrušiť dohodou strán iba v písomnej forme.

7. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha Č. 1- Úplné znenie zmluvy.

8. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu.

9. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom zo dňa 28. decembra 2006,
Č. 5061400238.

10. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa alebo v Obchodnom
vestníku, ak objednávateľ nemá webové sídlo.

ll. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.

Za objednávateľ Za poskytovateľa:

František IV
starosta .ienia

ci nová

liT EAST 5. r. O. 
Java 98, 043 46 Košice

IČO: 50 273 884
.DPH:SK2120268645 12


