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Memorandum o vzájomnej spolupráci 

uzatvorené medzi stranami 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

zastúpené: Ján Budaj, minister 

(ďalej len „ministerstvo) 

 

a  

 

Zväz  výrobcov cementu Slovenskej republiky 

Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava - Petržalka 

IČO 35628251 

zastúpený: Ing. Martin Kebísek MBA, prezident  

(ďalej len „ZVC SR“) 

 

(Ministerstvo a ZVC SR spolu ďalej len „ účastníci memoranda“)  

 

Preambula 

V nadväznosti na postavenie ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy majúceho v 

zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej  

štátnej  správy  v znení  neskorších  predpisov generálnu  kompetenciu  tvorby a realizácie  

štátnej  politiky  v oblasti odpadového hospodárstva, berúc  v zreteľ  postavenie  ZVC SR 

s cieľom podporiť nakladanie s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 

a v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodného práva, medzinárodnými zmluvami, 

medzinárodnými záväzkami i medzinárodnými právnymi aktmi v oblasti cezhraničného 

pohybu odpadu, sa účastníci memoranda dohodli na uzatvorení tohto Memoranda o vzájomnej 

spolupráci (ďalej  len „memorandum“). 

 

Čl. I 

Predmet a cieľ memoranda 

Účastníci memoranda konštatujú, že memorandum je založené na princípoch partnerstva a 

vzájomne výhodnej spolupráci  a  zaväzujú sa, že urobia všetko pre to, aby táto spolupráca bola 

úspešná. Účastníci memoranda sa dohodli, že vzájomná spolupráca bude realizovaná 
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obojstranne výhodnými formami. Predmetom tohto memoranda je spolupráca účastníkov 

memoranda v oblasti nakladania s odpadom a v oblasti cezhraničného pohybu odpadu. Cieľom 

tohto memoranda je nastavenie vzájomných pravidiel tak, aby pri výrobe cementu dochádzalo 

k využitiu odpadu vyprodukovaného na území Slovenskej republiky v čo najväčšej možnej 

miere, čím sa zároveň budú využívať kapacity energetického zhodnocovania Slovenskej 

republiky a súčasne sa zníži dovoz odpadu zo zahraničia za účelom energetického 

zhodnocovania v Slovenskej republike pri zachovaní dodržiavania medzinárodných pravidiel 

a medzinárodných právnych aktov v oblasti cezhraničného pohybu odpadu.  

 

Čl. II 

Formy a zabezpečenie spolupráce 

Ministerstvo sa zaväzuje, že za účelom naplniť cieľ tohto memoranda zabezpečí prijatie 

legislatívy, ktorá bude podporovať využitie odpadu vyprodukovaného na území Slovenskej 

republiky v zariadeniach prevádzkovaných výrobcami cementu, ktorých ZVC SR zastupuje.  

ZVC SR sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby zvyšoval využitie svojich kapacít 

energetického zhodnocovania odpadov za účelom výroby cementu, odpady vyprodukované na 

území Slovenskej republiky a pretvorené na alternatívne palivá podľa časového plánu 

opísaného v Prílohe č.1 

Účastníci memoranda sa dohodli, že si budú poskytovať všetku súčinnosť potrebnú pri 

realizácii tohto memoranda. Ministerstvo sa zaväzuje, že akúkoľvek legislatívnu úpravu 

týkajúcu sa predmetu memoranda bude konzultovať so ZVC SR. 

Účastníci memoranda vyhlasujú, že pri dosahovaní cieľov tohto memoranda budú voči sebe 

vystupovať ústretovo a vzájomne sa včas informovať o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich 

z tohto memoranda. 

Účastníci memoranda sa dohodli, že ustanovujú poverených zástupcov pre spoluprácu pri 

realizácii tohto memoranda, ktorí budú zodpovední za prípravu a implementáciu spoločných 

aktivít súvisiacich s predmetom a cieľom memoranda. Sú to: štátny tajomník ministerstva 

a výkonný riaditeľ ZVC SR. 

Čl. III 

Riešenie sporných otázok 

Sporné otázky týkajúce sa naplnenia cieľa tohto memoranda sa účastníci memoranda zaväzujú 

riešiť prednostne vzájomným rokovaním a uzavretím dohody. Spory odborného charakteru 

riešia prednostne osoby zodpovedné za prípravu a implementáciu spoločných aktivít uvedené 

v čl. II tohto memoranda.  
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Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi účastníkmi 

memoranda.  

Každý z účastníkov memoranda má právo písomne vypovedať memorandum z akéhokoľvek 

dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcom po doručení 

písomnej výpovede druhému účastníkovi memoranda. Memorandum je možné ukončiť aj 

písomnou dohodou účastníkov memoranda. 

Účastníci memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto memoranda, 

ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky. 

Účastníci memoranda berú na vedomie, že toto memorandum je vyjadrením ich vážnej a 

slobodnej vôle spolupracovať pri napĺňaní obsahu memoranda. 

Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami 

podpísanými obidvoma účastníkmi memoranda. 

Memorandum je vyhotovené v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom ministerstvo obdrží tri (3) 

vyhotovenia a ZVC SR obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

Účastníci memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzatvorili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Ružíne, dňa 18. 6. 2021       V Ružíne, dňa 18. 6. 2021 

 

  

 

   Ministerstvo životného prostredia                                              Zväz výrobcov cementu  

           Slovenskej republiky      Slovenskej republiky 

 

        

 

________________________       _________________________ 

               Ján Budaj                Ing. Martin Kebísek, MBA 

                 minister                                                prezident 


