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 Dodatok č. 4/2020 

ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva 

č. 111 003 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení 

 

 

 

 

čl. I. Zmluvné strany 

 

 

Zmluvná strana 1:  Obec Píla      

Sídlo:    Obecný úrad Píla 

    900 89 Píla 

Zastúpená:   RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. – starosta obce 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   11622112/0200 

IBAN:    SK37 0200 0000 0000 1162 2112   

IČO:     00305031 

DIČ:    2020643702 

     

 

(ďalej len: „Zmluvná strana 1“) 

 

 

 

 

 

Zmluvná strana 2:  Marius Pedersen a.s 

Sídlo:    Opatovská 1735, 911 01 Trenčín,  

Prevádzka: Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok  

Zastúpený:   Ing. Oliver Šujan,  člen predstavenstva 

  Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 

v zastúpení:   Ing. Ľubomír Košťál, riaditeľ prevádzky 

    podľa plnej moci 01/MP/19 

IČO:    34 115 901 

DIČ:    2020386148 

IČ DPH:    SK 2020386148 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vl.: 54/R 

Kontaktná osoba:  Mgr. Jennifer Katreničová 

    +421 902 999 451 

Tel.:    033/640 44 28 

E-mail:   pezinok@mariuspedersen.sk 

 

 

(ďalej len: „Zmluvná strana 2“) 
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čl. II. Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných článkov v Zmluve č. 111 003 o poskytovaní 

služieb v oblasti nakladania s odpadom: 

 

V čl. VII. „Ceny a platobné podmienky“  sa mení bod  1 písm. A), F) a dopĺňajú :   

Obec zaplatí Marius Pedersen, a.s.  za poskytnuté služby od doby účinnosti zmluvy nasledovne: 

 

A Ceny za pravidelný vývoz komunálneho odpadu z nádob na odpad 

Typ 

nádob 

Interval 

vývozu (počet 

vývozov/rok) 

Počet  

vývozov  

ročne 

Cena za 1 

vývoz               

1 nádoby bez 

DPH v € 

Cena za vývoz 

1 nádoby za 

rok bez DPH v 

€ 

DPH 

20 % v 

€ 

Cena za vývoz 1 

nádoby za rok  

s DPH v € 

120 l* 1x14 dní 26 0,84 10,08 2,02 12,10 

120 l* 1x za mesiac 13 0,84 10,08 2,02 12,10 

240 l 1x14 dní 26 1,00 26,00 5,20 31,20 

240 l 1x za mesiac 13 1,13 14,69 2,94 17,63 

1100 l podľa dohody 26 10,45 271,7 54,34 326,04 

*nádoby vo vlastníctve obce Píla. Na tieto nádoby sa nevzťahuje reklamácia nádob čiže výmena nádob.  

V cene je zahrnutý vývoz odpadu z nádob, preprava odpadu na dohodnutú skládku odpadu a poskytnutie nádob.  V cene 

nie je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke odpadov. V prípade 120 l, 240 l plastových nádob a 1100 l kontajnerov 

vo vlastníctve Marius Pedersen, a.s., je v cene zahrnuté aj poskytnutie nádoby. 

 

Ceny môžu byť dodávateľom upravované nasledovne na základe:  

- vývoja inflácie podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien vydávaných Slovenským 

štatistickým úradom, a to 1 x v roku 

 

F Ceny za zneškodnenie alebo zhodnotenie 1 tony odpadov  

 

Kód 

odpadu1 
Odpad1 

Cena / tona 

odpadu 

 bez DPH v 

€ 

DPH 

20% v € 

Celková cena 

/ tona odpadu 

s DPH v € 

20 01 05 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) 
455,00 € 91,00 € 546,00 € 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   (N) 50,00 € 10,00 € 60,00 € 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované uhľovodíky  (N) 
50,00 € 10,00 € 60,00 € 

20 01 26 jedlé oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 

25(N)  
165,00 € 33,00 € 198,00 € 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 

obsahujúce nebezpečné látky  (N) 
2 135,00 € 427,00 € 2 562,00 € 

 

20 01 35 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 

obsahujúce nebezpečné časti    (N) 
50,00 € 10,00 € 60,00 € 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 20 01 35   

(O) 
50,00 € 10,00 € 60,00 € 



   
 

Strana 3 z 3 

1 zaradenie v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

K cene za likvidáciu, zneškodnenie odpadu bude prirátaný poplatok za uloženie odpadu na 

skládku odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nariadenia 

vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. 

 

Ceny za vývoz odpadu - ramenový nakladač do 5 - 10 m3 (VOK Volvo) 

Služba Cena v € DPH 20 % v € 
Celková cena v 

€ 

1 km jazdy 1,50 0,30 1,80 

1 manipulácia s kontajnerom 3,78 0,76 4,54 

1 deň prenájmu kontajnera 2,75 0,55 3,30 

 

 

Ceny za vývoz odpadu - hákový nakladač 10 - 35 m3 (HNK Volvo) 

Služba Cena v € DPH 20 % v € 
Celková cena v 

€ 

1 km jazdy 2,41 0,48 2,89 

1 km jazdy s prívesom 3,03 0,61 3,64 

15 min. manipulácie s kontajnerom 9,03 1,81 10,84 

1 deň prenájmu kontajnera do 10 m3 2,88 0,58 3,46 

1 deň prenájmu kontajnera do 30 m3 4,05 0,81 4,86 

 

 

Ceny za poskytnutie Eko-skladu a za zber nebezpečných odpadov 

Služba Cena v € DPH 20 % v € 
Celková cena v 

€ 

1 km jazdy Eko-skladu 1,60 0,32 1,92 

Manipulácia s nebezpečným odpadom 

 jedna osoba / hodina 
30,20 6,04 36,24 

 

 

čl. III. Ostatné zmluvné podmienky 

 
a) Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené. 

b) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku  v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, nie však skôr ako 01.01.2020. 

c) Dodatok je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.  

 

       

    

V  Píle, dňa               V Pezinku, dňa  

  

 

 

 

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

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunenk, PhD.   Marius Pedersen, a.s.   

                 starosta obce      Ing. Oliver Šujan - člen predstavenstva 

         Ing. Slavomír Faško - člen predstavenstva

         v zastúpení: Ing. Ľubomír Košťál,  

riaditeľ prevádzky podľa plnej moci             

č. 01/MP/19 


