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24305-1/2018-HE 
 

 Dodatok č. 2 

 k Zmluve č. 599/2005 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov 
 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka   

 
Zmluvné strany:  

 
 

Pôvodca:   Sociálna poisťovňa  

Sídlo:    Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  
Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Káčer, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
Zastúpený:   Ing. Danielom Roškom, 

riaditeľom Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné  
IČO:    30 807 484   
DIČ:    2020592332 

Korešpondenčná adresa:  Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné 
Námestie slobody 5672/58, 066 57 Humenné 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK50 8180 0000 0070 0015 6859 
E-mail:    jan.kuzma@socpoist.sk 
Číslo telefónu:   0906 177 302, 0908 975 455 
(ďalej len „pôvodca“) 
 
a  

 
Zhotoviteľ:   Anna Krištanová – Ekologické služby 
Sídlo  094 31  Petrovce 125 
Zastúpený:  Ing. Anna Krištanová, PhD. 
IČO:  34 897 895 
DIČ:  1020000344 
IČ DPH:  SK1020000344 
IBAN:  SK79 0200 0000 0011 8109 2059 
Telefón:  0905 270 270 

E-mail:  anka.kristanova@gmail.sk 
Zapísaný:  Okresný úrad Vranov nad Topľou 

Číslo živnostenského registra: 713-4505 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 Zmluvné strany dňa 10.06.2005 podpísali Zmluvu č. 599/2005 o ekologickom nezávadnom 
zneškodnení odpadov, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2011 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je 
nakladanie s nebezpečným odpadom, t. j. zber, preprava odpadov a zneškodnenie odpadov uzatvárajú tento 

  

 dodatok č. 2, 

 ktorým sa mení obsah zmluvy takto: 

Čl. I  

Predmet dodatku  

 
1. v článku II zmluvy „Predmet zmluvy“ bod 2.1. sa nahrádza novým znením: 

„2.1. Predmetom zmluvy je odber, doprava a zneškodnenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov 
vydaného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v súlade s platnými predpismi od pôvodcu odpadu v celom požadovanom 
množstve v rozsahu:  

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť       

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky  
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08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17   

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody   

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody      

V celom znení zmluvy slová „Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „Vyhláška MŽP 
SR č. 371/2015 Z. z.“ v príslušnom tvare. 

2. Príloha č. 1 „Cenová ponuka na likvidáciu NO.“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou „Aktualizácia ceny 
za likvidáciu odpadov na rok 2020“, ktorá je prílohou dodatku č. 2 a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
        

1. Tento dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť pôvodcu zverejniť 
tento dodatok č. 2 a faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto 
dodatku č. 2 v plnom rozsahu. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 
Slovenskej republiky.  

3. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti. 

4. Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie 
dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie pôvodca. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s dodatkom č. 2 k zmluve, jeho obsahu a právnym 
účinkom porozumeli, že svoju vôľu prejavili slobodne, vážne a zrozumiteľne a bez nátlaku a na znak súhlasu 
tento dodatok č. 2 k zmluve podpisujú.  

  
V Petrovciach dňa ..........................   V Humennom dňa ............................. 

 
 

Zhotoviteľ:                                                       Pôvodca: 
 
 
 
 
     ................................................................       ............................................................. 

     Ing. Anna Krištanová, PhD.    Ing. Daniel Roško 
  Anna Krištanová, Ekologické služby           riaditeľ  

Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné   
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Príloha  

Aktualizácia ceny za likvidáciu odpadov na rok 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Katalógové číslo  Názov odpadu            cena v EUR v roku 2020/ 

/merná jednotka: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 05 01   tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  640,00 EUR/t 

13 05 02   kaly z odlučovačov oleja z vody     640,00 EUR/t 

Doprava         110,00 EUR 

Čistenie a manipulácia       100,00 EUR 

============================================================================ 

K cene sa pripočíta platná DPH. 

 


