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Dodatok č. 15 
k Zmluve o vývoze triedeného odpadu uzatvorenej podľa §269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v platnom znení 
 

AKTUALIZÁCIA ZMLUVY O VÝVOZE TRIEDENÉHO ODPADU ZO DŇA 20.10.2005 
 

 
Pôvodca   :   Obec Zvolenská Slatina 

   SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina 

Zastúpené : Ing. Mária Klimentová, starostka obce 

IČO   : 00 320 447      

DIČ   : 2021339441 

Bankové spojenie  : Všeobecná úverová banka, a.s 

IBAN        : SK73 0200 0000 0000 0342 3412   

SWIFT     : SUBASKBX  

Telefón   : 045/5 394 212     

E-mail    : starosta@zvolenskaslatina.sk 

 

 

/ďalej len "Pôvodca"/ 

 

Vývozca   :  Marius Pedersen, a. s. 

Sídlo   :  Opatovská 1735, 911 01  Trenčín 

Konajúca :  Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

   :  Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva   

Zastúpená  :  Jozef Pivka, regionálny riaditeľ  

    na základe plnej moci č.05/MP/21, zo dňa 19.3.2021  

Kontaktná osoba  : Ing. Michal Dutka, obchodný zástupca   

IČO   :  34 115 901 

DIČ :  2020386148 

IČ DPH   :  SK2020386148 

Bankové spojenie  :  Československá obchodná banka, a. s.  

    Žižkova 11, 811 02 Bratislava 

Číslo účtu   :  25818343/7500 

Telefón   :  032/7 437 543, 045/5 321 764 

e-mail   :  zvolen@mariuspedersen.sk, dutka.m@mariuspedersen.sk 

www   :  www.mariuspedersen.sk 

 

/ďalej len "Vývozca"/ 
 
Vývozca a Pôvodca budú ďalej označovaní ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“. 
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PREAMBULA 

 

1.) Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku v dôsledku legislatívnej zmeny týkajúcej sa 

frekvencie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností, ktorú upravuje vyhláška 

348/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. 

  

2.) S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že týmto dodatkom sa v článku III. 

VÝVOZNÁ ČINNOSŤ A INTERVAL VÝVOZU bod 19. nahrádza novým znením: 

 

ČLÁNOK III. 

Vývozná činnosť a interval vývozu 

 

a) V IBV v rodinných domoch sa bude zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu (kat. číslo 200 108) a zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

odpadu zo záhrad (kat. č. 200 201) vykonávať spoločne, prostredníctvom upravených 240 l plastových 

nádob (každá domácnosť 1 ks 240 l nádoba).  

Zber bude vykonávaný 1 x za 14 dní v mesiacoch január, február, december  a 1 x za 7 dní v mesiacoch 

marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október a november. 

 

b) V KBV v bytových domoch sa bude zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu (kat. číslo 200 108) vykonávať prostredníctvom upravených 240 l plastových nádob.  

Zber bude vykonávaný 1 x za 14 dní v mesiacoch január, február, december  a 1 x za 7 dní v mesiacoch 

marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október a november. 

 

c) V materskej škole a základnej škole sa bude zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

odpadu zo záhrad (kat. č. 200 201) vykonávať prostredníctvom 660 l plastových nádob. 

Zber bude vykonávaný 1 x za 14 dní v mesiacoch január, február, december  a 1 x za 7 dní v mesiacoch 

marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október a november. 

 

 

d) Zber jedlých olejov a tukov z domácností, k. č. 20 01 25 bude vykonávaný pravidelne podľa  

harmonogramu priamo spred  rodinných a bytových domov v zmysle platnej legislatívy. 
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ČLÁNOK VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany po prečítaní tohoto 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. Po nadobudnutí 

platnosti zabezpečí Pôvodca zverejnenie tohto dodatku a to bez zbytočného odkladu. 

 
4. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Pôvodcu. 

 
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

 

 

 
 
 
Vo Zvolene, dňa .........................             Vo Zvolenskej Slatine, dňa...................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... .............................................................. 
Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky  Ing. Mária Klimentová, starostka obce    
podľa plnej moci č. 05/MP/21 zo dňa 19.03.2021                              


