
 

DODATOK K  ZMLUVE   O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO 

ŠATSTVA  č  

 

 

Dodatok č. 1 

k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA č. 2402/2016 

uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva") 
 

 

 

uzatvorenú medzi: 

 

 

Zmluvné strany: 

Mesto /Obec/:          Obec Zemplínske  Jastrabie                

Sídlo:                       Hlavná 27/61, Zemplínske Jastrabie             

Zastúpené                Miroslav Maďar, starosta obce               

IČO:                         00332216     

Osoba oprávnená jednať  

vo veciach zmluvných:    Miroslav Maďar, starosta obce  

vo veciach technických:   Miroslav Maďar, starosta obce  

(ďalej v zmluve  len „ mesto ") 

 

 

A 

 

Názov             MMPR, s.r.o. 

Sídlo:              Jalstká 5 , 04022 Košice 

Zastúpený:     Maroš Lesičko 

Číslo účtu :    SK96 0900 0000 0050 7571 6014  

IČO:               468 39 267 

Mobil:            0907/175633 

e-mail:           maroslesicko@gmail.com 

Osoba oprávnená jednať 

vo veciach zmluvných:   Maroš Lesičko  

vo veciach technických:  Maroš Lesičko 

(ďalej v zmluve  len „ oprávnená osoba ") 
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I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2402/2016 uzatvorenej ........ /ďalej 

len zmluva/ v tomto znení: 

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie zberu , prepravy a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek 

komunálneho odpadu. 

Čl. III  Cena sa bod 1 mení nasledovne: 

1. Cena za plnenie predmetu Zmluvy: 

Cena sadzby predstavuje 

Polročné   platby:     1.Zberná Nádoba     - 90.00€ 

 

Ročné platby :           1.Zberná Nádoba    - 180.00€ 

 

II. 

                                   Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť /1.1.2022/ a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 

zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Zemplínskom Jastrabí 08.11.2021 

  

 

...................................................                                                              ................................................ 

  Obec Zemplínske  Jastrabie                                                                               MMPR,s.r.o. 

  Miroslav Maďar, starosta obce   


