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DODATOK 1/2022 
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

 
           Zmluvné strany  

ZHOTOVITEĽ:   
FÚRA s.r.o. 
IČO: 36211451 
DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 
Obchodný register Okresného súdu  
Košice I, vložka č.: 12979/V odd sro 
sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 
korešp. adresa: Jantárová 1,041 01 Košice 
bankové spojenie: Prima  Banka Slovensko 
číslo účtu: 4854074001/5600 
zást.: PhDr. Miroslav Fúra - konateľ 
tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433 

 
Č l á n o k   I. 

Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších 
dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti  nakladania s odpadmi. 
 

Č l á n o k   II. 
Cenové podmienky 

 
Cena za jeden odvoz nádoby podľa základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní 

služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa upravuje:  
 

KOMUNÁLNY ODPAD, katalógové číslo 20 03 01, interval vývozu každé 2 týždne 
 
Nádoby na komunálny odpad: 110 l, 120 l 
Cena za jeden odvoz.....................................  1,10 EUR/ks/vývoz,  počet vyvážaných nádob............................ 115 ks 
 
Nádoby na komunálny odpad: 1 100 l 
Cena za jeden odvoz..................................... 10,00 EUR/ks/vývoz,  počet vyvážaných nádob............................... 1 ks 
                                                                                                                                                       (ZOS Anna – Mária) 
Cena za nájom 1100 l nádob : 
Cena za nájom............................................... 1,50 EUR/ks/týždeň,  počet  nádob v nájme.................................... 1 ks 
                                                                                                                                                       (ZOS Anna – Mária)  
 

Vyvážajú sa všetky nádoby z obce a vrecia len s logom www.fura.sk. Ostatné články zmluvy vrátane dodatkov 
ostávajú nezmenené. 
 

Č l á n o k   III. 
Záverečné ustanovenie 

 
Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022. Ceny sú uvedené bez DPH a zákonného poplatku za uloženie 

odpadu. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže pozastaviť vývoz odpadu pri viac ako dvojmesačnom 
nezaplatení faktúr. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá 
zmluvná strana.  

 
      V Košiciach dňa 16.12.2021                     V .............................. dňa ......................... 
  
  
 
 
                .......................................                       .................................. 
                        zhotoviteľ                               objednávateľ 

OBJEDNÁVATEĽ:   
Obec Horňa 
  
IČO: 00325180 
DIČ: 2020740744 
 
sídlo: Obecný úrad Horňa 148 

                          073 01 Sobrance 
 
zást.: Ján Varga – starosta obce 
  tel.:  056/6522293 

             e-mail: horna@interdum.sk 


