
DODATOK č. 3 k 
ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM 

ODPADOM A VYTRIEDENÝMI ZLOŽKAMI 
zo dňa 8. júla 2013 

uzavretej  
medzi: 

 
Názov:   Obec Pečovská Nová Ves 
sídlo:   Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 
IČO:   00327590 
DIČ:   2020711660    IČ DPH:  
v mene ktorej koná PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 
 
(ďalej len „objednávateľ služby“) 
 
a 
 
Obchodné meno: AVE Východ s. r. o. 
sídlo:   Jarmočná 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh 
IČO:   50 273 884 
DIČ:   2120268645    IČ DPH: SK2120268645 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39064/V 
v mene spoločnosti konajú  RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ  
    Martin Šmigura, konateľ 
 
(ďalej len „poskytovateľ služby“) 
 
(objednávateľ služby a poskytovateľ služby ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
PREAMBULA 
 
VZHĽADOM K TOMU, ŽE 
 

a) zákon č. 223/2001 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov bol zrušený a s účinnosťou k 1. júlu 2016  nahradený zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 
b) v systéme triedeného zberu odpadov zavádza platná a účinná právna úprava nové inštitúty, 

 
c) náklady na zabezpečenie zberných nádob určených k triedenému zberu jednotlivých zložiek 

komunálneho odpadu a náklady triedeného zberu znáša príslušná organizácia zodpovednosti 
výrobcov, 

 
d) pôvodný poskytovateľ služby spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. so sídlom 

Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO 36 357 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I v oddiele Sro vo vložke č. 40469/B, vložila ako jediný spoločník spoločnosti AVE 
Východ s. r. o. so sídlom Jarmočná 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO 50 273 884, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 39064/V časť podniku 
(organizačnú zložku „AVE Východ“) do spoločnosti AVE Východ s. r. o., ako do svojej dcérskej 
spoločnosti, 

 
e) v dôsledku reorganizácie popísanej v bode d) tejto preambuly prešli v súlade s ust. § 59 ods. 4 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 477 ods. 1 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Amigura&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0


Obchodného zákonníka, na spoločnosť AVE Východ s. r. o. všetky práva a záväzky týkajúce sa 
organizačnej zložky „AVE Východ“, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy, 

 
SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI 
 
takto: 
 
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 
a vytriedenými zložkami zo dňa 8. júla 2013, v znení dodatku č. 2 zo dňa 2. novembra 2015 (ďalej len 
„zmluva“), sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. Vo všetkých článkoch zmluvy sa spojenie „zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ 
v každom gramatickom tvare nahrádza spojením „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov“ v príslušnom gramatickom tvare. 
 

2. Článok 2 ods. 2.1 zmluvy sa nahrádza novým znením a znie: 
 
„Predmetom zákazky je nakladanie s tuhým komunálnym odpadom, drobným stavebným 
odpadom a objemným odpadom na území obce Pečovská Nová Ves: zber, preprava zmesového 
komunálneho odpadu 200301 a zber a preprava objemných odpadov 200307.“ 

 
3. Z článku 3 zmluvy sa vypúšťa odsek 3.2. 

 
4. Z článku 5 ods. 5.6 zmluvy sa vypúšťa bod 5.6.3. a bod 5.6.4. 

 
5. Z článku 5 ods. 5.7 zmluvy sa vypúšťa bod 5.7.3. a bod 5.7.4. 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
1. januára 2017.  
 
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 
stavebným odpadom, objemným odpadom a vytriedenými zložkami zo dňa 8. júla 2013. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a 
spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú. 

 
V Pečovskej Novej Vsi dňa 19.12.2016   V Košiciach dňa 19.12.2016 
 
Za objednávateľa služby:     Za poskytovateľa služby: 
 
 
 
__________________     __________________ 
PhDr. Jaroslav Dujava     RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA 
starosta       konateľ AVE Východ s. r. o.  
 
 
 

__________________   
 Martin Šmigura  

konateľ AVE Východ s. r. o. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Amigura&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0

