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Dodatok č.4 

k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0013 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

 

1. Objednávateľ:    

Obchodné meno/názov:          Obec Krškany   

So sídlom:             934 01 Levice 1, Krškany 115 

Zastúpený:            Ing. Peter Kováčik, starosta 

Telefón:    0910 909 358, 036 / 631 31 91 

IČO:         00307157 

DIČ:           2021218694 

Bankové spojenie:     Prima Banka a.s. 

      IBAN:    SK02 5600 0000 0071 1853 1001  

      Osoby oprávnené podpísať zmluvu a jej dodatky: Ing. Peter Kováčik, starosta 

      Za veci technického a zmluvného charakteru sú oprávnení konať:  

Ing. Peter Kováčik, starosta    

obeckrskany@gmail.com 

 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno/názov:  Tekovská ekologická s.r.o. 

So sídlom:    935 33 Nový Tekov č. 133 

Zastúpený:    Ing. Slavomír Faško – konateľ 

Ing. Štefan Králik  – konateľ  

Alexander Herda – riaditeľ na základe plnej moci 

Telefón:    036/6387 230  

Fax:    036/6387 219 

e-mail:    tekov@mariuspedersen.sk  

IČO:    34131451 

IČ DPH:    SK2020403044 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka a.s. 

Číslo účtu:    SK04 7500 0000 0000 2581 9143  

Osoby oprávnené podpísať zmluvu a jej dodatky: 

Alexander Herda, riaditeľ na základe plnej moci  

Za veci technického a zmluvného charakteru sú oprávnený konať: 

     Ing. Ladislav Paška – vedúci skládky, dispečer  

Kontakt                                         paska.l@mariuspedersen.sk , 0902 947 833 

     Beáta Bukovenová – obchodný zástupca 

Kontakt:    bukovenova.b@mariuspedersen.sk , 0907 730 700 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa nahrádzajú a menia niektoré ustanovenia zmluvy, 

doterajšie Prílohy, Cenníky ku zmluve a podpísané dodatky nasledovne: 

      

I. Všeobecné ustanovenia, bod 1. sa mení nasledovne: 

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi pôvodcom odpadu, resp. držiteľom odpadu v zmysle zákona  

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(ďalej Zákon o odpadoch), ktorým je obec Krškany /ďalej len objednávateľ/ a obchodnou 

spoločnosťou Tekovská ekologická s.r.o. /ďalej len zhotoviteľ/ vo veci vykonávania zberu, vývozu 

a zneškodnenia, alebo zhodnotenia odpadu. 

 

 

II. Všeobecné ustanovenia, bod 2. sa mení nasledovne: 

2. Podmienky, ktoré nie sú ustanovené v tejto zmluve sa riadia Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  

 

 

III. Predmet Zmluvy, bod 1. sa mení nasledovne: 

1. Predmetom tejto zmluvy bude zber, vývoz, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov podľa 

vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, na 

základe objednávok objednávateľa. 

 

 

IV. Predmet Zmluvy, bod 3. sa upravuje a mení nasledovne: 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa priebežne odoberať a vyprázdňovať od 

objednávateľa tuhý komunálny odpad zo 110l, 120l, 240l a 1100l zberných nádob, ako aj 

z veľkoobjemových kontajnerov a to výlučne druhy podľa prílohy č.1 tohto dodatku, /ďalej len odpad/ 

v zmysle Katalógu odpadov a tento odpad zneškodňovať na skládke odpadov Nový Tekov, alebo 

zneškodňovať a zhodnocovať u oprávnených organizácií. 

 

 

V. Miesto a doba vývozu odpadu, bod 2. sa mení nasledovne: 

2. Zhotoviteľ prevezme odpady špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku na mieste prevzatia, kde ich 

na svoje náklady dopraví objednávateľ. Miesto prevzatia je zhotoviteľ oprávnený po dohode 

s objednávateľom zmeniť. 

 

 

VI. Ceny a platobné podmienky, bod 1. sa mení nasledovne: 

1. Ceny za zber odpadu z 110l, 120l, 240l a 1100l nádob, jeho vývoz a zneškodnenie na skládke sú 

stanovené dohodou zmluvných strán podľa Prílohy č.1 a Prílohy č. 2 tohto dodatku. 

 

 

VII. Ceny a platobné podmienky, bod 2. sa mení nasledovne: 

2. Ceny za prevzatie, vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov a jeho uloženie na skládke, alebo 

zneškodnenie/zhodnotenie u oprávnených organizáciách, sú stanovené ako ceny dohodou, v zmysle 

zákona č.18/1996 Zb. v platnom znení a sú uvedené v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2 tohto dodatku. 

 

 

VIII. Ceny a platobné podmienky, bod 3. sa mení nasledovne: 

3. K cene za zneškodnenie odpadov je zhotoviteľ oprávnený pripočítať poplatok za uloženie odpadu 

na skládku odpadov podľa zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 

a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje 

výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov 

z poplatkov za uloženie odpadov. Poplatok je uvedený v čestnom prehlásení od objednávateľa za 

príslušný predchádzajúci rok . 

 

 

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán - Práva a povinnosti zhotoviteľa, bod 1. sa mení 

nasledovne: 

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku. 

Odpady, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku nie je zhotoviteľ povinný prevziať a 

zneškodniť. 

 

 

X. Práva a povinnosti zmluvných strán - Práva a povinnosti zhotoviteľa, bod 2. sa mení 

nasledovne: 

2. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou zneškodňovať odpady uvedené v Prílohe č.1 tohto 

dodatku. Pri určení spôsobu splnenia tohto záväzku zhotoviteľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

 

 

XI. Práva a povinnosti zmluvných strán - Práva a povinnosti zhotoviteľa, bod 4. sa mení 

nasledovne: 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať pravidelnú kontrolu odpadov určených na zneškodnenie pred 

ich prevzatím od objednávateľa, ako aj po ich prevzatí. Ak zhotoviteľ zistí, že ide o odpad , ktorý nie 

je uvedený v Prílohe č.1 tohto dodatku /nevhodný odpad/ je oprávnený na náklady objednávateľa mu 

tento nevhodný odpad vrátiť. 

 

 

XII. Práva a povinnosti zmluvných strán - Práva a povinnosti objednávateľa, bod 13. sa mení 

nasledovne: 

13. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi len tie druhy odpadov, ktoré sú uvedené 

v Prílohe č.1 tohto dodatku. Pred odovzdaním týchto odpadov je objednávateľ povinný odovzdať 

zhotoviteľovi všetky náležitosti potrebné na deklarovanie odpadu v súlade so Zákonom č.79/2015 Z.z. 

o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok.  

 

 

 XIII. Záverečné ustanovenia, bod 5. sa mení nasledovne: 

5. Ak táto zmluva neustanovuje inak, právne vzťahy z nej vzniknuté sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a jeho vykonávacími vyhláškami. 

 

 

XIV. Ruší sa dodatok č.1 zo dňa 11.01.2012 a dodatok č. 2 zo dňa 18.08.2015 v plnom znení. 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia dodatku 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré neboli týmto dodatkom k Zmluve dotknuté zostávajú 

nezmenené v platnosti. Tento dodatok nahrádza časovo predchádzajúce prílohy, cenníky v plnom 

znení. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku  v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
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občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr 

ako 01.01.2019 

 

3. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si dôkladne prečítali a rozumejú ustanoveniam 

tohto dodatku a jeho príloh, a že súhlasia so všetkými ustanoveniami a ich právnymi následkami. 

 

 

4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom  

vyhotovení. 

 

 

Prílohy 

Príloha č. 1 k Zmluve 100 0013 

Príloha č. 2 k Zmluve 100 0013 

 

 

 

  Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

  V Novom Tekove,         V Krškanoch, 

 

 

 

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

Alexander Herda                  Ing. Peter Kováčik 

riaditeľ spoločnosti      starosta obce 

na základe plnej moci    


