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DODATOK č. 2 

ku zmluve o poskytovaní služieb č. 75/03/2015/MI 

„SKLÁDKOVANIE ODPADU“ 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková námestníčka 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705,  

Swift/BIC:   SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 013 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

 

názov:     Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 

sídlo:     Partizánska 55, 071 01 Michalovce 

zastúpený:    Ing. Oleár Július - riaditeľ 

IČO:     001 86 490 

DIČ:    2020 747 817 

IČ DPH:   SK2020 747 817 

bankové spojenie:  VÚB Michalovce 

IBAN:    SK56 0200 0000 0000 0052 5552 

Swift/BIC:                            SUBASKBX 

právna forma: príspevková organizácia 

spojenie:   tel.: 056/640 3817; e-mail: tazsmi@tazsmi.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o poskytovaní služieb č. 75/03/2015/MI zo dňa 

26.03.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.03.2017  na odoberanie a skládkovanie zmesového 

komunálneho odpadu (ďalej len „zmluva”) sa v súlade s čl. X bodom 2 zmluvy mení takto: 

 

1. V článku III Predmet plnenia v bode 3. sa slová „č. 223/2001 Z. z.“  nahrádzajú slovami 

„č. 79/2015 Z. z.“ 

2. V článku  V Cena v bode 1. sa slová „ zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „ nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie 

odpadov“ . 

3. V článku IX. Doba trvania zmluvy bod 1.  prvá veta  znie: 

 

„1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do 31.03.2020. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. 

- Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného 

odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t-1. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

4. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

5. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dve pre každú zmluvnú 

stranu. 

. 

 

 

V Košiciach, dňa 27.03.2019                                       V Michalovciach, dňa  29.03.2019 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

 Ing. Jozef Rauch      Ing. Oleár Július 

                     riaditeľ                riaditeľ 

 

 

 


