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DODATOK Č. 6   

K ZMLUVE O VÝVOZE TRIEDENÉHO ODPADU 

Tento dodatok č. 6 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu, v znení jej neskorších dodatkov zo 

dňa 20.11.2008 („Zmluva“) sa uzatvára medzi:  
 

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

                          Opatovská 1735,  911 01 Trenčín                          DIČ: 2020386148     

                          zapísaná v Obchodnom registri na                        IČ DPH: SK2020386148 

                          Okresnom súde Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/R  

                          prevádzka Zvolen , Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen 

                          zastúpená: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

      Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

  v zastúpení: Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

                                               podľa plnej moci č. 06/MP/18 zo dňa 20.03.2018  

                          kontaktná osoba: Pavla Marková, obchodný zástupca   

  bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.       

                          IBAN:  SK70 7500 0000 0000 2581 8343       tel. ZV:045 / 5321 764,5322 953

  SWIFT:CEKOSKBX                                               fax ZV:45 / 5 479 366 

   e-mail: info@mariuspedersen.sk       tel. TN:032 / 7 437 543-5 

   zvolen@mariuspedersen.sk       fax TN:032 / 7 437 542 

 

(ďalej aj ako Vývozca) 

 

a 

 

Pôvodca: meno: Obec Bzovská Lehôtka                     IČO: 00 648 485       

adresa:  Bzovská Lehôtka                                  DIČ:2021346272                                       

962 62 Bzovská Lehôtka   

                         zastúpená: Martinom Kubíkom, starostom obce     

            bank. spojenie: VÚB Zvolen, a.s.                tel.: 0904 517 934 

                         IBAN: SK38 0200 0000 0000 1702 4412               e-mail: starosta.lehotka@gmail.com 

                         SWIFT: SUBASKBX 

 

(ďalej aj ako Pôvodca) 

 

Vývozca a Pôvodca budú ďalej označovaní ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“. 

 

 

PREAMBULA 

 
Z dôvodu zmeny Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sa 

zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách v Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení 

jej neskorších dodatkov. 

 

ČLÁNOK II.  

PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy: 

 

1. Do Článku II. bod 1. písmeno n)  Zmluvy a následne v dodatkoch, sa dopĺňa názov  a katalógové 

číslo obalov z kovov: 

 

20 01  04 – obaly z kovu        
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1.  V Článku II. bod 1. písmeno  j)  Zmluvy a následne v dodatkoch, sa mení názov a katalógové    

     číslo obalov obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami: 

 

20 01 05 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými     

                   látkami vrátane prázdnych tlakových nádob        

 

V súvislosti so zmenami legislatívy počas platnosti zmluvy sa v článku II. Predmet zmluvy 

dodatkami č. 1 a 4 viackrát doplnil a menil názov a kód odpadu a po všetkých zmenách článok II. 

Predmet zmluvy je v nasledovnom znení: 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zo strany Marius Pedersen a.s. zabezpečenie nasledujúcich služieb pre 

Obec: 

 

 Pravidelný vývoz triedeného odpadu v rozsahu: 

 

a) 20 01 01 – papier a lepenka 

b) 20 01 02 – sklo 

c) 20 01 39 – plasty 

d) 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené            

                  batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

e) 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01                      

                  23, obsahujúce nebezpečné časti 

f) 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23  

                  a 20 01 35  

g) 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

h) 20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 

i) 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

j) 20 01 05 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými     

                  látkami vrátane prázdnych tlakových nádob   

k) 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky 

m) 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

n) 20 01 04 – obaly z kovu 

 

 

Článok VIII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU 

 

1. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o vývoze triedeného odpadu ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom jeho zverejnenia v zmysle príslušných predpisov. 

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

 
 

Vo Zvolene, dňa  10.09.2018     V..............................dňa ..................  

 

 

 

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

Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky                                      Martin Kubík, starosta obce 


