DODATOK č. 7 k
ZMLUVE 0 POSKYTOVANĺ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

č. Z1102AVK001,

ktorým sa určuje úplné znenie zmluvy ku dňu účinnosti dodatku č. 7
uzatvorený podľa ust. § 516 0bčianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v
spojení s ust. § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi

Názov:

Obec Slanské Nové Mesto

sĺdlo:

Slanské Nové Mesto 54, 04418 Slanské Nové Mesto

lčo:

00 324 744

DIČ:

2021245028

v mene ktorej koná Milan Diheneščík, starosta

(ďalej len „objednávateľ)
a
Obchodné meno:

KOSIT EAST s.r.o.

sídlo:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

lčo:

50 273 884

DIČ:

2120268645

lč DPH: SK2120268645

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 39064/V

IBAN:

SK861100 0000 0029 4902 3996

v mene spoločnosti konajú

Martin šmigura, konateľ
lng. Marián Christenko, konateľ

zastúpená na základe splnomocnenia zo dňa 12. 9. 2018 splnomocnenkyňami:
lng. Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj

lng. Renáta Rabatinová, riaditeľka Divízie predaja

(ďalej. len ,,dodávateľ)
(objednávater a dodávateľ d'alej spolu len „zmluvné strany``)

takto:
1.

Vzhľadom

ktomu,

že

zmluva

oposkytovaní služieb vodpadovom

hospodárstve

zo

dňa

1.februára 2011, č.Z1102AVK001, vznení neskorších dodatkov (d'alei. len „zmluva``), bola

menená a doplnená šiestimi (6) dodatkami, v dôsledku čoho došlo krozdrobeniu a určitému

zneprehľadneniu obsahu zmluvy, v záuj.me sprehradnenia obsahu zmluvy, vylúčenia akýchkoľvek

nedorozumení a omylov plynúcich práve z takto rozdrobeného obsahu zmluvy, a v konečnom
dôsledku v záuj.me uľahčenia j.ej. aplikácie, sa zmluvné strany dohodli na prij.ati' úplného nového

znenia zmluvy, ktoré bude zohľadňovat' doterajšiu úpravu vzájomného zmluvného vzt'ahu

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 j.e prílohou č.1 tohto dodatku (d'alej len ,,dodatok``).

2.

Na základe dohody zmluvných strán, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti', sa na právne

vzt'ahy 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 vzt'ahovať výlučne ustanovenia tohto dodatku.
3.

Tento dodatok ajeho prílohy tvoria úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa
predmetnej záležitosti. Podpisom tohto dodatku zanikaj.ú všetky predchádzajúce pi'somné
a ústne dohody súvisiace s predmetom zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať

zvláštnych v tomto dodatku a j.eho prílohách neuvedených ústnych dojednaní a dohôd
4.

Tento dodatok sa spravuj.e zákonmi slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.

Súdy Slovenskej

republiky majú výlučnú

právomoc na

rozhodovanie akýchkoľvek sporov

týkaj.úcich sa tohto dodatku.

5.

Právne

vzt'ahy

neupravené

zákonníkač.513/1991

Zb.

v

týmto

znení

dodatkom

neskorši'ch

sa

riadia

predpisov

a

ustanoveniami
v j.eho

rámci

Obchodného
ustanoveniami

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

6.
7.

8.
9.

Tento dodatoksa môže menit'alebo zrušit'dohodou strán iba v písomnej.forme.
Prílohou a neoddeliteľnou súčast'ou tohto dodatkuje príloha č.1-Úplné znenie zmluvy.

Tento dodatokj.evyhotovenýv dvoch (2) rovnopisoch, pojednom (1) pre každú zmluvnú stranu.
Tento

dodatok

j.e

neoddeliteľnou

súčast'ou

zmluvy

oposkytovaní

služieb

vodpadovom

hospodárstve zo dňa 1. februára 2011, č. Z1102AVK001.

10. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa alebo vobchodnom

vestníku, ak objednávateľ nemá webové sídlo.
11.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnost' nie je

niči'm obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si obsah tohto dodatku dôk]adne preči'tali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a
vyjadruj.úci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok podpisuj.ú.

Jh':'Ľŕí42ť# V rjiĺ:ľ:ľ_ŕŕlz7j7á7
Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Milan Diheneščík

Ing. Lucia Šprinc

starosta

na základe splnomocnenia

lng. Renáta Rabatinová

na základe splnomocnenia

