Dodatok č. 7 k zmluve č. 7/2012
o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
Článok I.
Zmluvné strany
Prevádzkovateľ skládky - dodávateľ služby :
Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
Obecný úrad 201
956 01 Bojná
Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 21061 /N
Zastúpená :
Ing. Eva Balogová - konateľ
Ing. Zuzana Ortegová - konateľ
Mgr. Jozef Stankovský, PhD. - konateľ
IČO : 43790909
D IČ :2022490767
IČDPH: SK 2022490767
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy : Ing. Zuzana Ortegová
Kontakty :
Skládka odpadov Bojná :tel.: 038/5373429
Kancelária Skládky odpadu : tel.: 038/5364014, 17
e-mail: skladka@,bojna.sk, ortegova@boina.sk
Bankové spojenie:
ČSOB Topoľčany, č. účtu : 4005776535/7500
VÚB Topoľčany, č. účtu : 2617131851 /0200
(ďalej len „prevádzkovateľ skládky“)
a
Držiteľ (pôvodca) odpadu - odberateľ služby :
Obec Prašice
Sídlo : l.M ája 142/142, 956 00 Prašice
Zastúpený : Erika Nemešová, starosta obce
IČO: 00 310 964 '
D IČ :2021315538
Tel./Fax : 038/5391221
e-mail: obec@prasice.sk
bankové spojenie : Primá banka Topoľčany
č. účtu : 0886669001/5600
(ďalej len „držiteľ odpadu“)
(prevádzkovateľ skládky a držiteľ odpadu ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné
strany“)
Článok II.
Predmet dodatku
1.

2

.

Zmluvné strany sa dohodli že dňom 1.1.2022 sa menia nasledovné body v Zmluve
o poskytnutí služby odberu a zneškodnenia odpadu skládkovaním :
V článku IX. Záverečné ustanovenia Zmluvy sa bod 9.2 sa mení nasledovne:

, 9.2

Táto zmluvaje uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Dodatok č. 7 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu ostatnou zo zmluvných strán.
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené
a v platnosti.
Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden pre každú zo
zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú a súhlasia
s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bojnej, dňa

V

dňa

Za prevádzkovateľa skládky:

Za držiteľa odpadu:
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