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DODATOK č. 4 K ZMLUVE  

o poskytovaní služieb 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/199 1 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení ( ďalej len Zmluvy) 

  

Objednávateľ: Obec Lukavica  

Sídlo: obecný úrad Lukavica, Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica 

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Bartko, PhD. 

IČO: 00648418 

DIČ: 2021346261 

Tel.: +421 45  5442252 

E-mail:  lukavica@zoznam.sk 

Internetová stránka: https://www.obeclukavica.ocu.sk/  

Bankové spojenie:    Primabanka 

Číslo účtu IBAN:  SK9356000000009710727002 

 

a  

  

  

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a.s.  

Právna forma : akciová spoločnosť 

Zapísaná: Obchodný register okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/R 

Zastúpený: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

          Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 

Oprávnený konať vo veciach zmluvy: Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

Sídlo: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

IČO: 34 115 901 

DIČ: 2020386148 

Tel.: 045/ 5 321 764 

E-mail: zvolen@mariuspedersen.sk 

Internetová stránka: www.mariuspedersen.sk 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 

 

 

 



2 
 

 

Čl. I. 

 

V zmysle článku VIII. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 3) 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 Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 ku 

Zmluve o poskytovaní služieb a nahrádza sa novým znením. 

   

 

Čl. II. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2) 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. 

3) Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu dostane jeden originál. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nenápadne nevýhodných podmienok, ktoré 

by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Lukavici, dňa .........................                 Vo Zvolene, dňa ......................  

  
 

 

 

 

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

Ing. Michal Bartko, PhD., starosta obce       Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

                                         podľa plnej moci č. 06 /MP/22, zo dňa 10.3.2022              
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Príloha č. 1  

k Dodatku č. 4  
  

Tab.1 – zber, manipulácia, preprava odpadu pri solidárnom spôsobe zberu vrátane nákladov za 

zneškodnenie. 

 

Názov služby Katalógové 

číslo 

odpadu 

Typ 

nádoby 

MJ Cena v € za 

1ks nádoby 

bez DPH* 

Cena v € za 

1ks nádoby 

s DPH* 

Zber, manipulácia a preprava 

zmesového komunálneho 

odpadu 200 301 z 1100 lit. 

kontajnerov vrátane nákladov 

na zneškodnenie  

200301 
1100 

litrov 
ks 26,19 31,43 

 

 

 *Uvedené ceny neobsahujú zákonný poplatok za uloženie odpadu v zmysle Nariadenia vlády SR 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..  

  

  

V Lukavici, dňa .........................                 Vo Zvolene, dňa ......................  

  
 

 

 

 

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

Ing. Michal Bartko, PhD., starosta obce           Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

podľa plnej moci č. 06 /MP/22, zo dňa 10.3.2022              
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Príloha č. 2  

k Dodatku č. 4  
  

Tab.1 – zber, manipulácia, preprava odpadu pri množstvom zbere odpadu. 

 

Názov služby Katalógové 

číslo 

odpadu 

Typ nádoby MJ Cena v € za 

1ks nádoby 

bez DPH 

Cena v € za 

1ks nádoby 

s DPH 

Zber, manipulácia nádob a 

preprava zmesového 

komunálneho odpadu pri 

množstvovom zbere odpadu 

200301 60 lit. ks 1,75 2,10 

 
 

110 lit./120 

lit. 
ks 1,75 2,10 

  240 lit. ks 2,56 3,07 

  1100 lit. ks 15,71 18,85 

 

 

 Tab.2 – zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu pri množstvom zbere odpadu 

 

 Cena za 1 tonu odpadu 

Druh odpadu Katalógové 

číslo odpadu 

bez DPH** s DPH** 

Zmesový komunálny odpad – 

zneškodnenie, zhodnotenie  200 301 47,40 56,88 

 

** Uvedené ceny neobsahujú zákonný poplatok za uloženie odpadu v zmysle Nariadenia vlády SR 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.. 

  

  

V Lukavici, dňa .........................                  Vo Zvolene, dňa ......................  

  
 

 

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

Ing. Michal Bartko, PhD., starosta obce            Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 
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podľa plnej moci č. 06 /MP/22, zo dňa 10.3.2022 

 

 

Príloha č. 3  

k Dodatku č. 4  
  

Tab.2 – Vývoz a zneškodnenie odpadu z veľkoobjemového kontajnera 

 

 

*** Uvedené ceny neobsahujú zákonný poplatok za uloženie odpadu v zmysle Nariadenia vlády SR 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.. 

  

  

 

 

V Lukavici, dňa .........................                 Vo Zvolene, dňa ......................  

  
 

 

 

 

 

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

Ing. Michal Bartko, PhD., starosta obce           Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

podľa plnej moci č. 06 /MP/22, zo dňa 10.3.2022 

Vývoz a zneškodnenie odpadu z veľkoobjemového kontajnera 

Popis služby Cena v € bez DPH*** 

 

Cena v € s DPH *** 

 

Odvoz veľkoobjemového kontajnera á 7 m3 230,50 276,60 

Jedna tona odpadu  47,40 56,88 


