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DODATOK 2/2021 
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  

na zber jedlých olejov a tukov 
 

           Zmluvné strany  

ZHOTOVITEĽ:  

FURA s.r.o. 

IČO: 36211451 

DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575 

Obchodný register Okresného súdu  

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

sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 

               Korešp. adresa: Jantárová 1, 040 01 Košice 

bankové spojenie: Prima Banka  

číslo účtu: 4854074001/5600 

zástupca: PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 

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

 

Č l á n o k   I. 

Predmet dodatku 

 

Tento  dodatok  upravuje  spôsob a realizáciu  zberu  jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25  v zmysle zákona  č.  

79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

Č l á n o k   II. 

Zásady  zberu 

 

Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva  na  základe schváleného harmonogramu, pristavením  zberového vozidla 

na určenom  mieste. Frekvencia zberu potravinových olejov - raz za dva mesiace.  

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky  olej v plastových fľašiach  s funkčným uzáverom. ruPlastové 

fľaše od olejov sa nevracajú.  

 

Č l á n o k   III. 

Cena za zber jedlých olejov a tukov 

 

Cena za zber jedlých olejov a tukov  s katalógovým  číslom 20 01 25  

 - paušálna cena: 10 € bez DPH / 1 zber 

 

Interval zberu: 

 - každý druhý mesiac (6 vývozov ročne) 

 

Fakturuje sa  2 x ročne (3 vývozy spolu)  so 14 dňovou lehotou splatnosti.  

 

Č l á n o k   IV. 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, uzatvára sa na dobu neurčitú so šesťmesačnou  výpovednou lehotou. Tento 

dodatok nemá vplyv na ustanovenia základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti  nakladania s odpadmi v znení 

ďalších dodatkov. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá 

zmluvná strana.  

 

      V Košiciach                     V Ruskej Bystrej   

   

 

 

 

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

                        zhotoviteľ                           objednávateľ 

OBJEDNÁVATEĽ:  

Obec Ruská Bystrá  

 

IČO: 00325724 

DIČ: 2020752360 

 

sídlo: Obecný úrad Ruská Bystrá 19 

                          072 64 Podhoroď 

 

zast.: Ján Sakulič – starosta obce 

tel.:    056/ 658 40 71 

 

, 03.03.2021

         v.r.           v.r.


