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DODATOK č. 2 
k Zmluve SOD11/2018 

o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov – Dežerice II. 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 1.10.2018 

Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Prevádzkovateľ skládky: 
Obchodné meno:  Dežerická EKO, s.r.o. 
Sídlo:    Dežerice 193, 957 03 Dežerice 
Štatutárny zástupca:  Daniel Minarovič, konateľ 
IČO:    46 179 801 
DIČ:    2023279016 
IČDPH:   SK2023279016 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 24550/R 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
Číslo bankového účtu:  SK35 1100 0000 0029 2385 9525 
Kontaktná osoba:  Ing. Jana Magdolenová 
Telefón:   038/530 09 21, 0917 095 865  
    038/531 86 72 
e-mail:    info@dezerickaeko.sk 
/ďalej „prevádzkovateľ skládky“/ 
 

1.2 Držiteľ odpadu: 
Obchodné meno:  Obec  Horná Súča 
Sídlo:    Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča 
Štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Ondračka 
IČO:    00311561 
DIČ:    2021091479 
IČDPH:   - 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Číslo bankového účtu:  4022611134/7500 
IBAN:    SK14 7500 0000 0040 2261 1134 
Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Ondračka 
Telefón:   032 65 19 618, 0918 500 836 
Fax.    032 65 19 622 
e-mail:    starosta@hornasuca.sk 
/ďalej „držiteľ odpadu“/ 
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Článok 2. 

PREDMET DODATKU 

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa mení v článku 6. Cena a platobné podmienky  bod 6.1 
nasledovne: 

6.1  Ceny za prevzatie a uloženie odpadu na skládke s cieľom jeho zneškodnenia sú stanovené 
ako ceny dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. v platnom znení. Platný cenník na rok 
2021  tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy/dodatku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo 
jednostrannej zmeny ceny za uloženie odpadu na skládke. Zmenu ceny za uloženie odpadu 
na skládke je prevádzkovateľ skládky povinný držiteľovi odpadu oznámiť mesiac vopred 
pred zmenou aktuálneho cenníka. 

2.2 Zmena predmetnej zmluvy je uskutočnená na základe zmeny 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, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2019, Nariadením 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, zmenou zákona o odpadoch č. 
79/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016 (§ 27 – 29 zákona 79/2015 Z.z.), vrátane jeho 
zmien a doplnení a prehodnotením jednotkových cien prevádzkovateľom skládky odpadov. 

 
Článok 3. 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy č. SOD11/2018 uzavretej dňa 1.12.2018, ktoré neboli týmto 
Dodatkom č.2 zmenené zostávajú v platnosti a použijú sa na spravovanie všetkých práv 
a povinností medzi prevádzkovateľom skládky a držiteľom odpadu. 

3.2 Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom z nich. 

3.3 Obe zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 2 a podkladmi 
s ním súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že Dodatok č.2 je slobodným prejavom 
ich skutočnej vôle a preto ho na znak súhlasu podpísali. 

 
 
 
V Dežericiach, dňa: 30.10.2020   V ..................................., dňa: ..................... 
 
 
 
 
..................................................   ....................................................................... 
Minarovič Daniel, konateľ 
Ing. Jana Magdolenová v z. 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 4 – Cenník na rok 2021 


