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Dodatok 
k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa 

§269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, č. zml. 15 006/01 

 
AKTUALIZÁCIA ZMLUVY O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO  ODPADU 

 
Pôvodca   :   Obec Hrochoť      

     Nám. Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť                       

Zastúpené : Bc. Marián Mazúch, starosta obce 

IČO   : 00 313 475      

DIČ   : 2021115855 

Bankové spojenie  : Prima banka Slovensko, a. s.   

IBAN        : SK47 5600 000000 120 261 3002 

SWIFT     : KOMASK2X 

Telefón   : 0907 813 897 

E-mail    : hrochot@hrochot.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. 06/MP/22, zo dňa 10.3.2022  

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 

IBAN   :  SK70 7500 0000 0000 2581 8343 

SWIFT   : CEKOSKBX 

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“. 

 
 
 



 

2 

 

V zmysle článku V. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY bodov 2., 3. a 5. sa zmluvné strany dohodli na úprave cien o 
mieru inflácie za rok 2022, teda o 12,8 % tak ako bola miera inflácie vyhlásená Štatistickým úradom SR v januári 
2023. Z tohto dôvodu sa Ceny za poskytované služby uvedené v článku V. bod 1. upravujú tak, ako je nižšie v 
tomto dodatku uvedené. 

 
V.  

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

Bod 1. sa nahrádza novým znením:  
 

Cena za zber, vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu z jednej 110 l nádoby – 1,80 € 

Cena za zber, vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu z jednej 240 l nádoby - 2,67 € 

 

K uvedeným  cenám sa bude účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov. K cene za vývoz 

a zneškodnenie odpadov sa bude účtovať zákonný poplatok za uloženie 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 zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády 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. 

Uvedené ceny neobsahujú náklady na úpravu odpadu pred skládkovaním v zmysle novely č. 460 zákona 

79/2015 Z.z.. 

 

 
ČLÁNOK VII. 

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 komunálneho odpadu ostávajú nezmenené. 

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

dňa 01.02.2023, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

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

 
 
 
Vo Zvolene, dňa ......................... V .........................., dňa ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... .............................................................. 
Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky  Bc. Marián Mazúch, starosta obce    
podľa plnej moci č. 06/MP/22, zo dňa 10.3.2022                 


