
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 28.11.1996 
o odvoze tuhého komunálneho odpadu z odberného miesta

1. Zmluvné strany:
Odberateľ: Obecný úrad Sap

Sapč. 48, 930 06 Sap 
IČO: 305693

štatutárny orgán: Ing. František Miklós -  starosta 

(ďalej len „odberateľ")

Dodávateľ: Technické služby
930 05 Gabčíkovo 
IČO: 31826245
štatutárny orgán: Andrea Vaculka, riaditeľka 

(ďalej len „dodávateľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k zmluve 
o odvoze tuhého komunálneho odpadu z odberného miesta (ďalej len 
zmluva) v tomto znení:

I.

Článok 1. Bod a/ sa mení nasledovne: 

z

Odberateľ: Obecný úrad Sap
Sap č. 48, 930 06 Sap 
IČO: 305693

štatutárny orgán: Imrich Bartal -  starosta



na

Odberateľ: Obecný úrad Sap
Sap č. 48, 930 06 Sap 
IČO: 305693
štatutárny orgán: Ing. František Miklós — starosta

Článok 3. sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že odvoz bude zabezpečený nasledovne: 
-dvojtýždenne od 01.02.2015, počet KUKA nádob 21Sks/ mesačne.

Zber, odvoz a uloženia tuhého komunálneho odpadu od obec Sap na 
skládku ASA Dolný Bár.

Dodávateľ zabezpečí potvrdenie o uložení tuhého komunálneho odpadu 
na skládku ASA Dolný Bár, a to priloží každý mesiac k vyúčtovacej faktúre 
na zber a odvoz TKO.

Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odvoz v pravidelných intervaloch 
dohodnutých v zmluve.

V prípade, že vývoz nebude »možné uskutočniť v stanovenom termíne, 
dodávateľ zabezpečí jeho vykonanie v náhradnom termíne najneskôr do 
48 hodín.

Článok 7. sa mení nasledovne:

Cena je stanovená nasledovne:
prepravné 1,261 €/km
odvoz 0,664 € / l  KUKA nádoba



II. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento 
Dodatok č.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku 
oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach,

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.3 je zrozumiteľným 
a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

v Gabčíkove, dňa 30.01.2015

Dodávateľ: Odberateľ:

pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.

TECHNICKÉ SLUŽBY OBEC SAP
PSČ 930 06 

IČO: 305693 
okr. Dun. Streda

Technické služby 
Andrea Vaculka, riaditeľka

Obec Sap 
Ing. František Miklós, starosta


