
č. 20/2020 

INOMINATNÁ ZMLUVA PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ  
SÚVISIACICH S NAKLADANÍM S KOMUNÁLNYMI ODPADMI  

UZATVORENÁ V ZMYSLE § 269 A NÁSL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
 
 

Článok I. 
 

Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ:    Marius Pedersen, a.s. 
 
Zastúpený:   Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
   Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
   Mgr. Peter Jonek, námestník OR - DV 
Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach zmluvy:   Ing. Marek Elek, obchodný zástupca prevádzky 
IČO:       34 115 901   
DIČ:        2020386148 
IČ DPH:    SK2020386148 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:     SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
    
Objednávateľ: 
Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
Zastúpený:  Ing. Vladimírom Dunajčákom, primátorom mesta 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:  Ing. Vladimír Dunajčák, primátor 
IČO:       00 325 813      
Bankové spojenie:    VÚB a.s., expozitúra Strážske číslo účtu: 33028552/0200 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ 

vykonávať výkup papiera a lepenky od fyzických osôb v rámci školských zberov 
v meste Strážske (číslo odpadu podľa Katalógu odpadov: 20 01 01 – papier a lepenka; 
kategória odpadu: ostatný odpad) v súlade s § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  
 

Článok III. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
3.1. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať o odbornou znalosťou, 

pracovať na profesionálnej úrovni  a v súlade s platnou legislatívou. 
3.2. Poskytovateľ bude zabezpečovať výkup vytriedeného papiera a lepenky od občanov 

v rámci školských zberov v meste Strážske v areáli spoločnosti Marius Pedersen a.s. 
prevádzka Vranov nad Topľou, ul. Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou.  

3.3. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa výkup papiera a lepenky (číslo odpadu 
podľa Katalógu odpadov: 20 01 01 – papier a lepenka; kategória odpadu: ostatný 
odpad) a jeho zhodnotenie osobou oprávnenou na nakladanie s uvedeným druhom 
odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
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3.4. Poskytovateľ oznámi objednávateľovi údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu 
v súlade s ustanovením § 10 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti a údaje o spôsobe zhodnotenia a konečnom 
zhodnotiteľovi odpadu uvedeného v bode 3.3. za kalendárny rok v termíne do 
31. januára nasledujúceho roka. 

3.5. Činnosti spojené s nakladaním s vykúpeným odpadom zabezpečí poskytovateľ na 
vlastné náklady. 

3.6. Za poskytnuté služby nebude poskytovateľ účtovať objednávateľovi cenu z dôvodu, 
že poskytovateľ vykúpený odpad zhodnotí predajom. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s poskytovateľom a poskytnúť 
mu odbornú pomoc.  

 
Článok V. 

Termín a miesto plnenia 
 
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
5.2. Miestom výkupu papiera a lepenky je areál spoločnosti, Marius Pedersen a.s. 

prevádzka Vranov nad Topľou, ul. Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou.  
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. Túto zmluvu je možné aj bez udania dôvodu vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

6.2. Túto zmluvu je možné zrušiť aj dohodou zmluvných strán. 
6.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných 

strán formou dodatkov k tejto zmluve. 
6.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 
6.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 

jej podpísaní jedno vyhotovenie. 
 
Vo Vranove nad Topľou,    V Strážskom,  
 
 
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
..........................................    ........................................... 
Marius Pedersen a.s.     Mesto Strážske 
Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva  Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 
Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
V zastúpení: Mgr. Peter Jonek, námestník OR - DV 
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