
KOPAN|ČnRSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ
Marius Peders€n É=

Dodatok č. 3 k Zmluve č.2o7o7L2oL8

Zmluvné strany:

-].. Prevádzkovotel:
(ngkladotel s odp.)

Kopaničiarska odpadoyá spoločno§ť. s,r.o.
916 13 Kostolné 39o
lčo : 34 133 861
lč DPH : sK2o2o382837
zastúpená: ln8, Ján Lehotay, riad itel spoločnosti
bank.spoj,: ČsoB a.s. BratislaVa
č.ú./|BAN: sK48 7500 00oo oooo 2581 8933

kosramariuspedersen,5k

z. DržiteI odpodu:

tel.fax: 032 779 o55o, o9o2 999 592 / 032779 or2o
zapísaná : oR os Trenčín, odd.l5ro, vl.č. 18703/R

NEMocNlcÁs PoLlKLlNlKoU Myjava
staromyjavská 59, 907 01 Myjava
tčo: 00610721
lč DPH : sK2o21039988
zastúpená: PhDr, Elena Štefíková, MPH, pover€ná riadením nemocnic€
kontaktná o5oba: ln8. lubomír Krč, vedúci prev.,techn. odd.
bank.spoj. : Štátna pokladnica
lBAN :sK98 8180 0000 0070 0051 0627

preVadzka(ansDmViaVa.5k

tel,fax: 034 69792i.2, 0903762809

uzatvárajú vzmy§le ustanovení Článku 4 bod 5, a Článku 6 bod 3. Zmluw č, 2o1o712018 tento dodatok č.3, ktorým
sa meníČlánok 4 Platobné podmienky bod 1, zmluW nasledovne:

1. Držitelodpadu je povinný zaplatit prevádzkovateloviza uloženie odpadu dohodnutú cenu

a) Pri prevzatí odpadu u prevádzkovatela:

b) Pri prevzati odpadu u póVodcu odpadu:

Ulož€ni€ odpadu 15 0106 a 18 0104 na skládk€ 62,00 a



Vývoz alebo pristavenie 1ksVoK RN

Prenájom vo( RN
Vývoz alebo plistavenie 1k HNl(

deň

51,00 €
1,4o €

75,00 €

Prená]om HNK 3,00€

podía vážnych lístkovWstavených prevádzkovateíom a v zmys|e Potvrdenia o \.ýkone objednanej služby.

K cene uloženia odpadu bude účtovaný zákonný poplatok V zmys|e platnej legislatíVy, ktoní,bude
účtovaný sadzbou platnou v d€ň fakturácie a ďalej bude k cene ú&ovaná DPH platná Vdeň fakturácie,

ostatné ustanovenia pr€dmetnej 2mluWzostávajú ne2menené,
Dodatok č, 3 k zmluve č. 2010712018 nádobúda platnosť a účinnost po podpise štatutárnymi zástupcami

oboch žmluvných strán 1.2.2022.
Dodatok č, 3 k zmluve č. 2o1o712o18 sa Whotovuie v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú

stranu.

V Kostolnom, dňa

Za prevádzkovatera:

fu paničiaBka odlidová q]oloioo§ť, § 1 o.

za držitera odpadu:

Nemocnica s prliklirlkou
StaíomyjáVrl{3 5Y

907 01 lvl YJAVA9l6 l3 Kosiohé č. 390

Éo,3,tl]J$a1 lč Dil] 5,:2D2n3!l11l
Iel j 032 77905§0, 0!02 !9t a,!2

Má.l!,'l!R. 6]:

ln5, Ján Lehotav
riaditersp.' J(l

PhDr, E' ../'povelena rlaoenlm nemocnlce

2


