
Fúre
DODATOK ll2023

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluvné strany
zHoTovlTEť:

FúRA s.r,o.
Ičo: 36u t t,ts t

DIČ 202.16495,75, tČ opH: sr zo2l649szs
Obchodný registcr Oktcsného súdu
Košicc I, odd. sro, vložkač.: l2979lv
sídlo: sNP 77, M4 42 Roáanovcc
korcšp, adresa: Jantárová 1,04l 0l Koši§e
bankové spojeniel Prima Banka Slovensko
číslo účtu: 485407400l /5600
zast.: PhDr, Miroslav l.'úra - konatcl'
tcl.: 055 / 676 0l32- íax.:o55 l 676 0433

oBJEDNÁvATEť:
obec svinica

lčo: o032476l

§idlo: obecný úrad Svinica 282
0,14 45 Bidovce

Zast,: lng, I]ubomir Šimko - siarosta obce
tel_: 0551 696 5225

e-mail: podatelna(Oobccsvinica.sk

článok l.
predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy vznení ďalších
dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi_ Dóvodom zmeny je
predovšetkým nárast cien pohonných hmót, energií a prevádzkov,ých nákladov za uplynulé obdobie a ich očakávaný
zásadný nárast pre nasledujúci rok a súčasne vysoká miera inflácie v SRzaíok2022.

Článok I|.
Cenové podmienlE

cenník Za služby v Zmyslg ZmluYy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení ďalších príloh
a dodatkov sa upravuje nasledovne:

A) komunálnv odpad. interval vývozu každé 2 týždne

Nádob! na komunáln) odpad: l l0 l, l20 l

Ccna zajcden odvoz, 1,25 EUR/k§/vývoz. počet vyvážaných nádob,...-,,..,,,.,,..,., 270 k§

Nádob} na komunálny odpad: 240 I

Ccnazajeden odvoz. . 2J0 EUR/kďvývoz, počet vyvižaných 3ks

Nádoby na komunálny odpad: l100 l

Cena zajeden odvoz,. l2,00 EUR/ks/vývoz, počet vyvázaných nádob,.,.,,..,...,...,._,... 3 ks

Kompenzi4cia nákladov pri neopodstatnenej reklamácii služby - obcou písomne odsúhlasenej: 30,00 EUR

Vyvážajú sa všetky nádoby z obce a vrecia len s logom lvww,fura.sk.

Doprava:
kontajner patriaci zhotovitel'ovi : .........................,.,. ,.....105,00 EUR / 1 VKK
kontajner patriaci objednávatel'ovi . vlátenie toho istého kontajnera obratom.............,...,.,..,.,.,.l60,00 EUR i 1 vKK

zneškodnen ie:
objcmný odpad kat. č. 200307, odpad z cintorínov 200203,,,,..,......,,,,,.,, ,..,,...,.,,,,,...40,00 EUR / t
čist} drobný stavebný odpad č. 200308,.........,,,... ,.............____..,.20,00 EUR / t
biologickv rozložitel'ný odpad zo záhrad a paIkov č.20020l,.,.,._.,........,, ,,,,,,,,,,,,,,.,,30,00 EUR / t

Objednávku na plistavenie a vývoz VKK je poíebné zaslat' na e-mail: fura@fura.sk

FURA s,r o, sNP 77,044 42 Ro7nanoÝce, tČO:]62Il45| DlČ:202l í,495 75, IČ DPH:sK2o2l ó49575
Regisrované: obchodný re8ister okc§ného súdu Košic€ I. vložka č l2979/V

Bmkové spoienle: Prina Banka slovensko či§lo účtu 48J407400]/5ó00
Tel 055 / 67ó 0132, Fax: 055 / 676 0433, email fula@fula §k
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c) odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Cena za dopravu.,,, ,,,,......,...,.,,..,..E0.00 EUR / l vývoz
Cena za zneškodnenie:........,.,.,.,,......... 0,45 EUR / l kg

D) Zber iedlÝch oleiov a tukov
Paušálna cena za zberjedlých olejov a tukov s kat, č,200 l25.............. .t0,00 EUR / l zber

E) zber kuchvnského odpadu
Zber kuchynského odpadu zjedálne _ vývozjedného 60 l suda:.,,,,,,,,,.,....,,.,,,,,,,,,......,,,,,,.....l2,00 EUR / vývoz
Zber kuchynského odpadu z obce - v}vozjednej l20 lnádoby:.....,.... ...,l2,00 EUR / vývoz

Evidenčný list odpadu:............-..........,., ,.,...,,,,.........,...4,00 EUR / me§iac
Upomienka za neplatenie faktúr:.......... .....,,,,,,..........,.,5,00 EUR / upomienka

článok ltl.
záýerečné uslanoýenie

Cenník uvedený v tomto dodatku je platný od 0l .0l ,2023. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasleduj úcim po
dni jeho zverejnenia. Ceny sú uvedené bez DPH a zákonných poplatkov za uloženie odpadu. Zmluvné strany sa
dohodli, že zhotovitel' móže pozastaviť vývoz odpadu pri viac ako dvojmesačnom nezaplaíeí\í faktúr. ostatné
ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v znení neskorších dodatkov a príloh,
ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v nezmenenom Zneni. Dodatok je vyhotovený v dvoch
exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

v,,,eY w 1 e k,nn^, 6 y_l*{! 22=V Košiciach dňa ]l,l 1,2022

Zhotovite1'
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Dalšie ooolatk

FÚRÁ s.r,o,, sNP 77.044 42 Roáanovcc, IČo]362l l45l, DIČ:202l649575. Ič DPH:SK202ló49575
Registíované: obchodný rcgister okesného súdu Košice l, yložka.č.:l2979ly

Bankové §pojenie: Prina Banka sloÝensko číslo účlu;485407400|/5600
TcL]055 / 676 0t32, Fax:055 /67ó 043], email: fura@fWa,§k
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