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PRÍLOHA Č. 4 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  V OBLASTI  

TRIEDENÉHO  ZBERU ZO DŇA 29.06.2020 

uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 

 

      Zmluvné strany  
ZHOTOVITEĽ:  

FÚRA s.r.o. 

IČO: 36211451 

DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 

Obchodný register Okresného súdu  

Košice I, odd. Sro, vložka č.: 12979/V 

sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 

korešp. adresa: Jantárová 1, 041 01 Košice 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 

číslo účtu: 4854074001/5600 

zast.: PhDr. Miroslav Fúra - konateľ 

tel.: 055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433 

 
 

Č l á n o k   I. 

Predmet prílohy  

 

Predmetom tejto Prílohy je úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 

s platnosťou od 01.01.2023. Rušia sa prílohy č. 1, 2 a 3. Do základnej zmluvy sa do čl. II dopĺňa tento text:  

 

Zhotoviteľ preukazuje objednávateľovi vyzbierané množstvo jednotlivých vytriedených komodít odpadov na 

základe vystavených evidenčných listov odpadu.   

 

Systém triedeného zberu v obci, ktorým sa určujú zbierané komodity, typ, objem a počet kusov zberných 

nádob ako aj počet zberov, sa spravuje podľa príslušných ustanovení platnej Zmluvy o zabezpečení systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzavretej v zmysle ust. § 59 ods. 2 

a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uzavretej medzi obcou a príslušnou organizáciou zodpovednosti 

výrobcov v znení jej neskorších dodatkov a príloh. 

  

   

Č l á n o k   II. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zvyšné ustanovenia základnej zmluvy nedotknuté touto prílohou ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe. 

Táto príloha je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.  

 

 

 

V Košiciach    V ....................................................  

  

 

 

 

 

 

 

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

                         zhotoviteľ                                         objednávateľ 
 

OBJEDNÁVATEĽ:   

Obec Nižná Jablonka 

  

IČO: 00323292 

DIČ: 2021173660 

 

sídlo: Obecný úrad Nižná Jablonka 36 

                          067 34  Nižná Jablonka 

 zast.: Martina Kucerová – starostka obce 

    tel.: 057 / 788 03 96 

             e-mail: nizna.jablonka@gmail.com 

 


