
DODATOK Č. [4] KU 
ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM 
IČ. ZMLUVY S0614002451 
uzatvorený doluuvedeného dňa a roku medzi týmito zmluvnými stranami: 
.Á.S.Á. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor 
Ing. Tomáš Antal, konateľ 
Ing. Petr Vokľál, konateľ 
	IČO: 	31318762 
	DIČ: 	2020358538 
	IČ pre DPH: 	SK2020358538 
	bankové spojenie: 	Dexia banka Slovensko, a.s. 
	číslo účtu: 	3220006002/5600 
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l, odd.: Sro, vl.č.: 13406/B (ďalej len ako" Zhotoviteľ l ") 
1.	Zhotoviteľ 1: so sídlom: 
v zast.: 
a 
2.	Zhotoviteľ 2: so sídlom: 
v zast.: 
Á VE Košice s.r.o. Podnikateľská 2, 040 17 Košice Ing. Oleg Polakovič, konateľ 
Ing. Lenka Buliščáková, konateľka 
	IČO: 	36 789 127 
	DIČ: 	2022389974 
	IČ pre DPH: 	SK2022389974 
	bankové spojenie: 	Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike 
	číslo účtu: 	2301077414/8370 
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice l, odd.: Sro, vl.č.: 27677N (ďalej len ako" Zhotoviteľ 2 ") 
a 
3.	Odberateľ: so sídlom: 
v zast.: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: bankové spojenie: číslo účtu: 
	zapísaný v 	. 
(ďalej len ako" Odberatel"') 
Obec Vyšný Čaj 
Obecný úrad Vyšný Čaj, 044 16 Bohdanovce Vincent Borovský, starosta 
00324922 
za nasledovných pod mie n o k : 
Dodatok Č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a ob jemným odpadom Č. 
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Článok LI Prevod práv a povinností 
1.	Zhotoviteľ 1 a Odberateľ uzavreli dňa 28.9.2006 Zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, č. zmluvy 8061400245 (ďalej len "Zmluva "). 
2.	Zhotoviteľ 1, Zhotoviteľ 2 a Odberateľ sa týmto dodatkom dohodli, že Zhotoviteľ 2 ku dňu účinnosti tohoto dodatku vstupuje do všetkých práv a povinností Zhotoviteľa 1 vyplývajúcich zo Zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek peňažných pohľadávok a záväzkov vzniknutých do dňa účinnosti tohto dodatku. Okamihom účinnosti tohto dodatku Zhotoviteľ 1 prestáva byť zmluvnou stranou Zmluvy ana jeho miesto sa zmluvnou stranou Zmluvy stáva Zhotoviteľ 2. 
Článok II.! 
Súhlas Odberateľa 
Odberateľ podpísaním tohto dodatku vyjadruje svoj neobmedzený súhlas s prevodom práv a povinností v súlade s čl. LI tohto dodatku. 
Článok 111.1 Záverečné ustanovenia 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 
2.	Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodatok podpísaný. 
3.	Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie, pričom všetky majú platnosť originálu. 
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