
 
Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu  

zatvorenej dňa 14.5.2007 

 
Vývozca: Marius Pedersen a.s.           IČO: 34 115 901  

                    Opatovská 1735,  911 01 Trenčín                           DIČ: 2020386148     

                    zapísaná v Obchodnom registri                               IČ DPH: SK2020386148 

                    Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/R  

 Prevádzka Banská Bystrica – Šalková, P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica  

                     zastúpená:   Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

                                         Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

 v zastúpení: Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka 

     podľa plnej moci č. 40/MP/21, zo dňa 30.08.2021  

                     kontaktná osoba: Zuzana Gyurkovicsová, obchodný zástupca    

 bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.    
 IBAN:  SK70 7500 0000 0000 2581 8343                     tel. 048/418 61 88 
 SWIFT:CEKOSKBX                              
                   e-mail: gyurkovicsova.z@mariuspedersen.sk             
   

Pôvodca: meno: Obec Nemce       IČO: 647 438 

 adresa:  Lúčna ulica 52        DIČ: 2021108892  

  974 01  Nemce        

zastúpená: Alena Krajňáková, starostka obce     

 bank. spojenie: Prima banka a. s. pobočka B. Bystrica  tel.:048 / 414 60 41 

             IBAN: SK97 5600 0000 0012 0089 2001    fax:048 / 414 37 49 

 e-mail:   obec@nemce.sk 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa dopĺňa článok II. PREDMET 

ZMLUVY a článok V. CENY a PLATOBNE PODMIEKY bod 1, a nahrádzajú sa 

novým znením. 
 

 

ČLÁNOK II.  

PREDMET DODATKU 

 

Predmetom zmluvy ja zo strany Marius Pedersen, a.s. zabezpečenie nasledujúcich služieb vo vývoze 

odpadu: 

 

 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zo 110 l nádob  

 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z   240 l nádob  

 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z 1100 l nádob  

 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 

 

ČLÁNOK V.  

PLATOBNE PODMIEKY 

 

Bod 1 sa nahrádza novým znením 

 

1. Cena za zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z jednej    110 l nádoby – 1,67 €   

    Cena za zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z jednej    240 l nádoby – 2,53 €     

    Cena za zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z jednej 1 100 l nádoby – 7,38 €   

 

Ceny sú uvedené bez príslušnej DPH a zákonného poplatku 

 

Zákonný poplatok za uloženie odpadov sa bude fakturovať podľa 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 



 

 

 

2. Cena za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z veľkoobjemových kontajnerov sa bude 

fakturovať v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou tohto dodatku. 

 

 

ČLÁNOK VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že tento dodatok sa zhoduje s ich pravou a 

skutočnou vôľou, že nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevyhovujúcich podmienok a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

2. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o vývoze odpadu ostávajú nezmenené. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami s účinnosťou 

od dňa 1.2.2022,  nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

pôvodcu. 

 

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banskej Bystrici, dňa 19.1.2022                 V Nemciach, dňa .....................  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Marianna Klobušická                                 Alena Krajňáková, starostka obce 

       regionálna riaditeľka 


