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Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZM-KS-OD-20-0S86_ZoD 2020

ČlÁruox I * Zmluvné strany

Spoloěnosťl

Sídlo:

Zapísaná v;

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Poverený zástupca:

Kontakt:
(d'alej len "zhotovitel"'),

zo dňa 28.11.2019 v znení neskorších zmien a dodatkov (d'alej len ,,Zmluva")

KosIT a,s,

Rastislavova 98, 043 46 Košice

obchodnom regiŠu os Košice I, odd.: Sa, Vl, č.: 1169/V

tčo: so zos zr+ ptč: zozooet+6t tč DPH: SK2020061461

Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 11oo o0o0 0029 4802 6001

Romana Theiner

Telefón: 0910 B2B 773, Emaili theiner@kosit,sk

Obec:

sídlo:

Bankové spojenie:

IBAN:

V zastúpení;

Poverený zástupca:

Kontakt:

obec Hrabovec nad Laborcom

Hrabovec nad Laborcom 156,067 01 Hrabovec nad Laborcom, Slovakia

lČoi oo3z2g97 DlČ:202L232565

BIC:

Kulan Anton, Ing, staro9ta obce

Kulan Anton, Ing.

Telefón: 0915 711 211, E-mail: obechrabovec@gmail.com

(d'alej len ,,objednávatel"'), (d'alej spolu ,,zmluvné ďrany'')

ČlÁr,t*x 11 - preflmet dcldatku ,

1. Na základe dohody zmluvných ďrán a v súlade so Zmluvou, sa niektoré uďanovenia Zmluvy timto dodatkom menia nasledovne:

a) článok I (predmet zmluvy) Zmluvy sa dopíňa o nov,ý odsek 3. nasledovne:

.3. Za účetom doplnenia služby uvedenej, oir. l pism. il tohto čtánku (zber komunálneho odPadu) sa zmluvné iranY dohodlt,;Že zQotovitel ddá
"íiiíá,,*ř"iii:;;;;;;;:;;;;;Ú;;;;;;,;;;;;;;;Ziiq;iio*.vompočteiloks(ďaléjajako,ápovýsyďém') aároveň !ud1-Ótriieii?jyi"ÁiiJ jiii*e ,ei"oi" z'bemých nádob n dohodnutých podnienok 

1 
odptatu podlb telto znluvy. objednávatď berie na vedomie

a' súhlasí s ťyn že čipy lnšalované na jednottivé zbemé nádoby sú vo vtaďníctve zhotovitelb, ,,

b) ělánok tt (Miesto a spósob plnenia) sa dopíňa o nový odsek 6. nasledovne:-' 
,d, čipy po4ru čkín*u i oa". i t"ito .-tuvy ziotoviter oaovzd! a oblednávatel'prevezme v mieste a čase na základe dohdY zmluvných strán (PoďaČÍ
'"rriió, oaráiriisiiiiná áiiáaiorrc potvrdia p*omnýn pleberactm protokotom, Objednáuaér berie na vedomiq že dňom odolzdania

čípov prechádza naňho nebezpečensfuo tznku škody a náhodného zhoĚenia vect,",

c) článok III (Cena) sa dopíňa o nov,ý odsek 3. nasledovne:" 
.3. Zmtuvni ,t urry * aoioa4 ze zhátoviteť zatnzpďí čipy a vykoná nšaláciu čipov podťa čt .! ods. 3 tejto Zmluvy na swje nákladY. NákladY, na

vykgnávanie aynanického /staťckého váženiá zberných nádob sú zahrnuté v cene za sluŽby podťa odseku 1 tohto Čtánku, Jednotková cena Čipov

v prípade dodatočnej objednávky je uvedená v Prtlohe č, 4 tejto zmluvy."

d) v článku lll (Cena) sa mení číslovanie odsekov a to tak, že póvodné odseky 3. aŽ 5. sa oznaČujú ako ods. 4. aŽ 6.

e) ělánok V (závázkv zmluvných strán) Zmluvy sa dopíňa o nový odsek 8. nasledovne:

,,B. V súvislostí so zavedením čípového systému sa zmluvné ďrany zavázujú:
a) Zhotovitet'sa zavázuje dodať čipy plne spónbilé na dohodnuté užívanie.

b) objednávatďsa zaíázulé prewar iipy'v dohodnutom poďe a v určenom mieste, nevykonávať na nich Žiadne zmeny atebo Úpravy a zabezpeČiť

ornrun, iipo, i ie4no'čiovéno systámu prd zničením, poškodením, §ratou a odcudzením. Akéko/Ýek poškodenie, -!t*te stratu, vadu alebo

odcudzeniq či iné znefunkčnenie čipového systému je objednávateí pvinný bezodkladne oznámiť zhotoviteťovi (poďaď e-nailom),

:: ; ]:$],:i"ili.i]r]]:,]l::,
]_,.|r ,.]] :,',]i",|_ ], _: ,:



c) objednávatel'berie na vedomie, Že pČas truanía tejto zmtuvy alebo'do uptnutia piatich (5) rokov od účinnosti telto zmtuvy, podla,toho, korý
pr,ípad na§ane skór, nie ie oprávnáný posrytnúr čiiový irtáÁ i.}t r"Zíóri aírj,'Á}á i"iěj,rrn ori, iariri, roiunátneno oapaau
pochádzajúceho z územia obce, vrátane tridených zloŽiek dpadu.

d) Osobné Údale dotknutých osób spracúva spotohoď KOSIT a.s. so sídtom Ra§islav9va 98, o43 46 Košicq Ičo: 36 205 2lq, a b v súlade
s Čtánkon 6 ds. l.písn: ? lvARl DENa EuRóPsKEHo pARuMENru A MDy Gú 2u;/67g z zz. aprÁ zola ; *h^r'frr;;r-kýri ora p,
sPnaimnÍosobných Údajov a o vofnom pohybe takýchto úilaiou, ktorýn a;Ú,^;rrb-gi/qd/rs 4aeourre nariadenie o ochraye
údajou), Zhotovitel' spraiúva osobné údai,e áo*nuýcn ir"t ," lt"nÁ i,Ji;;;rá;;;;r;;;; ;,r;;,;*-"'"

f) článok vII (Doba trvania) Zmluvy sa dopíňa o nové odseky 7. a 8. nasledovne:
,,7, "V PrtPade, ': :bj"dr::ur:: 

nebude vyuŽvať sluŽby zllotoftera, bk ako sú špecifikované v článku I tejto zmtuvy počas piaťch (5) rokov odÚ!:::*'! 
':r,'?'YvY_, 

objednáuateÍ sa zavázuje zaplatť zhotoviteťovi náhradu iákladov so za*arrrr, iip*uno systému, á to ,enria, ,o'ryi*" s,oo
EUR za inŠaláciu kaŽdélo,1edného (1) nainšatovaného čipu a náhradu čašť obstarávacbh náktadov vo vyške 1,oó cun )a rrzaiiiii ranarŠllwd:l Č!! za kaŽdýdt aj neukončených duanáď (12) po sebe nasbdujúcich kabndámych mesnrái rt"áiiiái )rň, , Ěo,yi Óoi"ararut"r
nebude vYŽÍvaťsluŽbY zhotoviteía počas píatich_(s) rokov d účinnoýi tejto zmluvy. Náhradu náklado, *oioit"t;Ó,iaríá otiiaiJrÁrori osobitnou
fakhjrou; zaPtatením náhrady nákladov obiednáviteťom zhotovitetbvi píeýú iipr'ět 6ini i" ,ii,tt 

" 
,tiáravateri.

8, V pípade, ak sa 
.zm|uva 

neskonČÍ Pred uplynutím pbticlt (5) rokov ú ÚČinno§i tejto zmtuvy, ušetky nainšatované čipy na zberných nádobách podl,a
tejto zmluvY PreldÚ, bez ďatŠbho, do vtastnídva objednávabra, a to uptynutím piatich (5) rúv od Ům*ri tujto rriry, )

g) zmluvasa dopíňa o novú Prítohu é.4 - Cenník Čipoy, Korá sa účinnost'ou tohto dodatku stáva neoddelitel,nou súčaďou Zmluvy.

čt.ÁttOX žlI "- Záverr:čr:é u*titntrvania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy himto dodatkom_ neupravené ostávajú nad'alej platné bez zmeny,
2. Neoddelitel'nou súčaďou dodatku je nová Príloha č. 4 zmtuvy - cenníi čipon
3, T9nt9 dodatok nadobúda platnosídňom 

ieho podpisu obidvoma. zmluvnými Štranami a účinnoď dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
: §h § 179 zákona_Č. 4Ol1964 Z. z. Občiansky zákonní! o_čom objednávateř upovedo.iiňotÓ"iiói" ipostaůí emaiio;i, 

- -'
4, Tento dodatok tvorí neoddelitellÝ .le{ lmlyvy, 

j_e,vyhotovbný v dvocň 1z; rovnopisoih s pÉt;.ď;;;igir;r,,, ř";ď;r'ir. 1]iáj zrtuun,i ,tranu,
5. Zmluvné ďrany prehlasujú, že si tento dodatok préčítaii, jeho obsahu v ceiom ro.sahu pó.irr".ú . ,.;;íú i 

";il"ýňriov u"i airsiu piipá'iii,iii.v,'!! i.n
zmluvná vofnoď nie je obmedzená, svoju vól'u uzavrieť teňto dodatok prejavili slobodne'a uaznÓ, ,řito áli"rr.it"-r*i, 

';;.b;i 
,i.w.iá,iy v tiesni ani zainak náPadne nelnýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnúučne podpisujú.

pltilonv

1. Príloha ě.4 - Cenník čipov

Za objednávat9l'd -;*$] 
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Friloha č.4
k Zmluve o poskytovaní stužieb č. ZM-K0-0D-20-0086_ZoD 2O2O

,1, ;. ,.:.:,': ,: .i,
,'l:,.. ', 
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l,, ,,: _l.,,-,1,

:*,.i,,;:,i,§-iq*.íi

Koi
Ing

1./ jednotková cena čipov v prípade dodatočnej objednávky nad rámec poČtu dohodnutého v zmluve

činv na nlaďové nádobv na komunálnv odlad t2DlZ40l €/ks 1,40 €

Čiov na olechové nádobv na komunálny odpad l20l240l €/ks 2,40 €

činv na nádobv na komunálnv odoad 1100l
€i ks 2,40 e

Inštalácia čipov na komunálny odpad
€/ks 2,00 €

snráva čioov na komunálnv odoad na rok
€i ks 1.50 €




