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uzatvorená v zmysle § 81 zákona ods. 13 Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch")
a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY
1.1. MESTO PREŠOV
so sídlom.

v zastúpení:
IČO:
DIČ:

Mestský úrad - Prešov
Hlavná 73
08001 Prešov

Ing. Andrea TURČANOV Á - primátorka
mesta
00327646
2021225679

(ďalej len "mesto")

1.2. JUZEP, s.r.o.
so sídlom:
oprávnený konať v mene spoločnosti:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
Č. účtu:

Strážnická 47,08006

Prešov

Jozef Lenz
43985 122
SK 2022549199
Tatrabanka, a.s., Prešov
2622797228/1100

(ďalej len "podnikatel"')

II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany uzavreli dňa 21.12.2018 Zmluvu o vykonávaní výkupu na území mesta Prešov.
K tejto zmluve na základe vzájomnej dohody uzatvorili tento dodatok č.1, ktorým sa pôvodná
zmluva mení a dopíňa takto:

1.

V Článku 2 odsek 2.3.sa doplňa nové katalógové číslo odpadu v tomto znení:

,,2001 04 obaly z kovu"
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III.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa podľa § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka a na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok Č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle,
vážne a že tento Dodatok Č. 1 nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, obsah záväzkov podľa tohto Dodatku Č. 1 je dostatočne určitý. Zmluvné strany
spoločne vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 1 pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na
znak čoho tento Dodatok Č. 1 vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú
právne spôsobilé a oprávnené tento Dodatok Č. 1 uzavrieť.
3. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých podnikateľ
obdrží jedno vyhotovenie a mesto tri vyhotovenia.
4. Tento Dodatok Č. 1 v časti zmien zmluvy nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne
dohody alebo záväzky medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu zmluvy.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a naďalej platné a účinné.
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