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TATRANSKÁ   ODPADOVÁ   SPOLOČNOSŤ 
 
 

 
DODATOK Č. 5  K ZMLUVE  Č. 59/2008 

o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit 

  
uzatvorený doleuvedeného dňa a roku medzi týmito zmluvnými stranami 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Prevádzkovateľ skládky : 

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce  IČO: 36 450 332 

059 73 Žakovce 189   IČ DPH: SK 2020021146 

                                                                       bank.spojenie: ČSOB Bratislava 
                                                                      IBAN: SK74 7500 0000 0000 2581 8853 
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:    10681/P                               

zastúpenie: Ing. Slavomír Faško, konateľ  
 Ing. Eugen Knotek, CSc.,konateľ   
 

 ( ďalej len „ Prevádzkovateľ skládky ‟ ) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ : 

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

Opatovská 1735   IČ DPH: SK2020386148 

911 01 Trenčín                                                 bank.spojenie: ČSOB Bratislava 
                                                                      IBAN: SK7075000000000025818343 
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trečín, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/R                               

zastúpenie: Ing. Juraj Jakeš, prokurista  

 Ing. Peter Jendruš, prokurista   
v zastúpení: Mária Glevaňáková, regionálny riaditeľ 

 na základe plnej moci zo dňa 17.04.2018 

       tel: 0902 999 459 

       e-mail: poprad@mariuspedersen.sk 

 

( ďalej len „ Zhotoviteľ ‟ ) 

 

a 

 

3. Dodávateľ :  

   IČO: 00 186 84 

                                               IČ DPH: SK2021212545 

       bank. spojenie: VÚB, a.s.                                                  
      IBAN:SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

 

Subjekt zriadený uznesením MZ Svit 70/1991 

zastúpenie: Ing. Daniel Čendula, riaditeľ tel.: 052 /7875135, 0918 065 026 

   e-mail: riaditel.ts@svit.sk 

 kontaktná osoba: Ing. Jana Faixová, vedúca EÚ e-mail: jana.faixova@svit.sk 
 

( ďalej len „ Dodávateľ ‟ ) 

 

Technické služby mesta Svit 

Hviezdoslavova 268/32 

059 21 Svit 
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Článok I. 

Predmet Dodatku č.5 

 

1.1 Prevádzkovateľ skládky a Dodávateľ uzatvorili dňa 01.01.2008 Zmluvu o ukladaní 

odpadu na skládku odpadov Úsvit, číslo Zmluvy 59/2008 ( ďalej len „ Zmluva‟ ).  

 

1.2 Prevádzkovateľ skládky, Zhotoviteľ a Dodávateľ odpadu sa dohodli, že Zhotoviteľ 

ku dňu účinnosti tohto Dodatku vstupuje do všetkých práv a povinností 

Prevádzkovateľa skládky vyplývajúcich zo Zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek 

peňažných pohľadávok a záväzkov vzniknutých do dňa platnosti a účinnosti tohto 

Dodatku. Okamihom účinnosti tohto Dodatku Prevádzkovateľ skládky prestáva byť 

zmluvnou stranou Zmluvy a na jeho miesto sa zmluvnou stranou Zmluvy stáva 

Zhotoviteľ. 

 

1.3 Zhotoviteľ sa podpísaním tohto Dodatku stáva držiteľom odpadu a zaväzuje sa 

preberať od Dodávateľa a zneškodňovať odpady uvedené v Prílohe č. 1 na skládke 

odpadov Úsvit v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti odpadového 

hospodárstva. 

 

 

Článok II. 

Súhlas Dodávateľa  

 

1.1    Dodávateľ  odpadu  podpísaním tohto Dodatku vyjadruje svoj neobmedzený  

         súhlas s prevodom práv a povinností v súlade s Čl. I. , tohto Dodatku.  

 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1.1    Dodávateľ odpadu a Zhotoviteľ sa dohodli na novej Prílohe č. 1 – Cenník platný od 

        1.1.2019 a Prílohe č. 2 – Zoznam odpadov .   

 

 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.1 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, týmto Dodatkom nezmenené ostávajú 

naďalej v platnosti.  

 

1.2 Dodatok upravujúci zmluvné vzťahy medzi jednotlivými zmluvnými 

stranami sa riadi v súčasnosti platnou právnou úpravou v oblasti odpadového 

hospodárstva.  

 

1.3 Dodávateľ odpadu sa zaväzuje potvrdiť „Základný popis odpadu“ pre jednotlivé  

kódy odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi 

vydanými na jeho základe a v zmysle rozhodnutia Rady 2003/33/ES z 19. 

decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na 

skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici Rady1999/31/ES 

o skládkach odpadov Príloha č. 3 tohto Dodatku, ktorý musí byť riadne vyplnený 

a podpísaný oprávnenými osobami Dodávateľa odpadu. Pred každou jednotlivou  

dodávkou odpadu predložiť Zhotoviteľovi ,,Čestné prehlásenie “Príloha č. 4 
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tohto Dodatku, ktoré musí byť riadne vyplnené a podpísané oprávnenými osobami 

Dodávateľa odpadu. 

 

Pri dodaní komunálneho odpadu 20 03 01 a 20 03 07 sa Dodávateľ zaväzuje  

deklarovať, že na základe zmluvy zabezpečuje nakladanie s komunálnym  

odpadom v obci (predložením kópie zmluvy s vymazaním dôverných obchodných  

údajov) a doložiť Ćestné prehlásenie obce, resp. mesta, kde bude uvedená úroveň 

vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle zákona č.329/2018 Z.z. 

 

1.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť od 1.1.2019. 

 

1.5 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží 

jedno vyhotovenie, pričom všetky majú platnosť originálu. 

 

 

 

 

 
V Žakovciach, dňa 31.12.2018     Vo Svite, dňa 31.12.2018 
 

Prevádzkovateľ skládky:   Dodávateľ odpadu: 
 
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce  Technické služby mesta Svit 
 
 
 
 

podpis: ......................................   podpis: ........................................  
Ing. Slavomír Faško – konateľ spoločnosti      Ing. Daniel Čendula, riaditeľ TS 

Ing. Eugen Knotek, CSc. – konateľ spoločnosti 
 
       

 
Zhotoviteľ, dňa 31.12.2018 

 
 Marius Pedersen, a.s. 
 

 
Podpis:.......................................... 

 Ing. Juraj Jakeš, prokurista 

Ing. Peter Jendruš, prokurista 
v zastúpení:  Mária Glevaňáková, regionálny riaditeľ 
na základe plnej moci zo dňa 17.04.2018 

 
 
 

v. r.           v. r. 

            v. r. 


