
Dodatok č. 6 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. SO61400227 

zo dňa 29.11.2010 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zmluva“) 
ČLÁNOK I – Zmluvné strany  

Zhotoviteľ: 

Spoločnosť:   KOSIT a.s.  

Sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

Zapísaná v:  Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

  IČO: 36 205 214         DIČ: 2020061461        IČ DPH: SK2020061461 

V zastúpení:   Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s.              BIC: TATRSKBX              IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Poverený zástupca:   Ing. Lívia  Kundrátová 

Kontakt:   Telefón: 421 917 505 379, Email: kundratova@kosit.sk 

(ďalej len "zhotoviteľ").     

 Objednávateľ:   

Obec:   Obec Bačkovík 

Sídlo:   Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík, Slovakia 

    IČO: 00323934                         DIČ: 2021235788   

Bankové spojenie:   VÚB a.s.             BIC: x 

IBAN:   SK5202000000000011825542 

V zastúpení:  Mgr. František Korečko  starosta obce 

Poverený zástupca:   Mgr. František Korečko  

Kontakt:   Telefón: 556964206, E-mail: starosta@backovik.sk 

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“) 

ČLÁNOK II – Predmet dodatku 

  

1. Na základe dohody zmluvných strán a v súlade so Zmluvou, sa niektoré ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom menia nasledovne:  

a) článok I (Predmet zmluvy) Zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 3. nasledovne:  

„3. Za účelom doplnenia služby uvedenej v ods. 1 písm. a) tohto článku (zber komunálneho odpadu) sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ dodá 

objednávateľovi a vykoná inštaláciu čipov na jednotlivé zberné nádoby v celkovom počte 161 ks (ďalej aj ako „čipový systém“) a zároveň bude 

vykonávať dynamické váženie zberných nádob za dohodnutých podmienok a odplatu podľa tejto zmluvy. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí 

s tým, že čipy inštalované na jednotlivé zberné nádoby sú vo vlastníctve zhotoviteľa. „ 

 

b) článok II (Miesto a spôsob plnenia) sa dopĺňa o nový odsek 6. nasledovne:  

„6. Čipy podľa článku I. ods. 3 tejto zmluvy zhotoviteľ odovzdá  a objednávateľ prevezme v mieste a čase na základe dohody zmluvných strán (postačí 

emailom). Odovzdanie si zmluvné strany vzájomne potvrdia písomným preberacím protokolom. Objednávateľ berie na vedomie, že dňom odovzdania 

čipov prechádza naňho nebezpečenstvo vzniku škody a náhodného zhoršenia veci.“. 

 

c) článok III (Cena) sa dopĺňa o nový odsek 3. nasledovne:  

„3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí čipy a vykoná inštaláciu čipov podľa čl. I ods. 3 tejto Zmluvy na svoje náklady. Náklady na 

vykonávanie  dynamického váženia zberných nádob sú zahrnuté v cene za služby podľa odseku 1 tohto článku. Jednotková cena čipov v prípade 

dodatočnej objednávky je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.“ 

 

d) v článku III (Cena) sa mení číslovanie odsekov a to tak, že pôvodné odseky 3. až 5. sa označujú ako ods. 4. až 6. 

 

e) článok V (Záväzky zmluvných strán) Zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 8. nasledovne:  

„8. V súvislosti so zavedením čipového systému sa zmluvné strany zaväzujú: 

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať čipy plne spôsobilé na dohodnuté užívanie. 

b) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať čipy v dohodnutom počte a v určenom mieste, nevykonávať na nich žiadne zmeny alebo úpravy a zabezpečiť 

ochranu čipov a celého čipového systému pred zničením, poškodením, stratou a odcudzením. Akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu, vadu alebo 

odcudzenie, či iné znefunkčnenie čipového systému je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi (postačí e-mailom). 



c) Objednávateľ berie na vedomie, že počas trvania tejto zmluvy alebo do uplynutia piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy, podľa toho, ktorý 

prípad nastane skôr, nie je oprávnený poskytnúť čipový systém (vrátane čipov) do užívania tretej osobe, okrem pôvodcov komunálneho odpadu 

pochádzajúceho z územia obce, vrátane triedených zložiek odpadu.  

d) Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, a to v súlade 

s článkom 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov). Zhotoviteľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom správy databázy informácií z čipov.“ 

 

f) článok VII (Doba trvania) Zmluvy sa dopĺňa o nové odseky 7. a 8. nasledovne:  

„7. “V prípade, ak objednávateľ nebude využívať služby zhotoviteľa, tak ako sú špecifikované v článku I tejto zmluvy počas piatich (5) rokov od 

účinnosti tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi náhradu nákladov so zavedením čipového systému, a to náhradu vo výške 3,00 

EUR za inštaláciu každého jedného (1) nainštalovaného čipu a náhradu časti obstarávacích nákladov vo výške 1,00 EUR za každý jeden (1) 

nainštalovaný čip za každých aj neukončených dvanásť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (technický rok), v ktorých Objednávateľ 

nebude vyžívať služby zhotoviteľa počas piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy. Náhradu nákladov zhotoviteľ vyúčtuje objednávateľovi osobitnou 

faktúrou; zaplatením náhrady nákladov objednávateľom zhotoviteľovi prejdú čipy, bez ďalšieho, do vlastníctva objednávateľa. 

 

8. V prípade, ak sa zmluva neskončí pred uplynutím piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy, všetky nainštalované  čipy na zberných nádobách podľa 

tejto zmluvy prejdú, bez ďalšieho,  do vlastníctva objednávateľa, a to uplynutím piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy. ” 

 

g) Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu č. 4 – Cenník čipov, ktorá sa účinnosťou tohto dodatku stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

  

ČLÁNOK III – Záverečné ustanovenia  

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú naďalej platné bez zmeny. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je nová Príloha č. 4 zmluvy – Cenník čipov. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí zhotoviteľa (postačí emailom). 
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že nebol uzatvorený v tiesni ani za 
inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

PRÍLOHY 

1. Príloha č.4 - Cenník čipov 

Za zhotoviteľa   Za objednávateľa 

V Košiciach dňa : 30.11.2020   

 
V …………………………………………………. 
 
Dňa ………………………………………………. 

  
 
 

    

 
  

 

KOSIT a.s.   Obec Bačkovík 

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová   Mgr. František Korečko  
 

 


