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DODATOK č. 3 

K Zmluve o poskytovaní služieb č. 203/11/2013/RV 
 

„Zmesový komunálny odpad z ciest I triedy“ 

uzavretá podľa § 269 a nasl. 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, poverený riadením organizácie 

osoba zodpovedná za preberanie: Ing. Peter Kliment 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

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

email:    sekretariat@scksk.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

názov:     FÚRA s.r.o. 

zastúpený:    PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 

sídlo:     SNP 77, 044 01 Rozhanovce 

korešp. adresa:  Jantárová 1, 040 01 Košice 

IČO:    36 211 451 

DIČ:    2021649575 

IČ DPH:   SK2021649575 

bankové spojenie:  Prima banka 

IBAN:    SK21 5600 0000 0048 5407 4001 

právna forma: zapísaný v OR OS Košice I, Oddiel Sro, vložka č.: 12979/V 

spojenie:   tel.: 055/6760132 

    e-mail: fura@fura.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

mailto:sekretariat@scksk.sk
mailto:fura@fura.sk


2 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o poskytovaní služieb č. 203/11/2013/RV, zo dňa 

04.12.2013 na likvidáciu komunálneho odpadu z ciest 1. triedy (ďalej len „zmluva”) sa mení 

takto: 

 

1. Článok IX.-Platnosť zmluvy, bod 1. sa mení: 

 

1. „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019 odo dňa platnosti zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach ukončenia platnosti tejto zmluvy 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu 

- písomným odstúpením od zmluvy objednávateľom, v prípade, že poskytovateľ neplní 

riadne a včas svoje záväzky v stanovených lehotách alebo inak si neplní svoje povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov. Odstúpením od 

zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je 

doručený druhej zmluvnej strane.“ 

 

Z dôvodu zmeny zákona sa mení sa kód odpadu z 20301 na 150 106. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. 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. 

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

stranu. 

. 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 21.12.2018    V Košiciach, dňa:31.12.2018 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ___________________________ 

 Ing. Jozef Rauch      PhDr. Miroslav Fúra 

poverený riadením organizácie    konateľ 

 


