
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽBY 
PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dohoda“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ - držiteľ odpadu: 
Mesto Pezinok
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie: 
webové sídlo: www.pezinok.sk 
(ďalej len „objednávateľ“)

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok 
00 305 022 
2020662226
SK88 0200 0000 0000 2272 7112, VÚB, a.s., pobočka Pezinok

a
Odberateľ odpadu: 
ESPIK Group s.r.o.
sídlo:
štatutárny orgán: 
IČO:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 
(ďalej len „odberateľ“)

Orlov 133, 065 43 Orlov 
Matej Bondra, konateľ 
46 754 768 
SK2023566666
SK90 5600 0000 0086 7346 9002, Prima banka, a.s.

(objednávateľ a odberateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.11.2017 Zmluvu o poskytovaní služby pri zbere a odvoze 
odpadu (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok objednávateľa odovzdávať 
odpady - použité rastlinné oleje a tuky odberateľovi a záväzok odberateľa tieto odpady od 
objednávateľa bezplatne prevziať a zlikvidovať ich v súlade s platnou legislatívou.

2. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú.

Článok II.
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku IV. Doba trvania nájmu bodu 3.1. 

zmluvy dohodli na jej ukončení dňom 31.12.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu ukončenia zmluvy odberateľ odstráni všetky zberné 

nádoby umiestnené na území mesta Pezinok.
3. Ak odberateľ ku dňu ukončenia zmluvy neodstráni všetky zberné nádoby, zaväzuje sa 

objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu 50,- Eur za každú neodstránenú nádobu a deň 
umiestnenia až do ich úplného odstránenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jej zaplatenie.
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4. Objednávateľ vyhlasuje, že odberateľ realizoval predmet zmluvy v jej súlade a neopomenul 
žiadnu povinnosť z nej vyplývajúcu.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre 
objednávateľa a jedno vyhotovenie pre odberateľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, dohoda 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 
prejavili, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

v Pezinku, dňa
k>. k L Í)j03.1lj

v Pezinku, dňa.........................

Mesto Pezinok 
JUDr. Roman Mács, 

primátor mesta Pezinok
objednávateľ

fcSPtK G*oup ».m, 
Oriov 133.065 43 Oltov 
lCO-.4»?54 788 
IČ DPH:SK2023566C68 
w##.e8pfe.*k Wo@9r

ESPIK Group s.r.o. 
Matej Bondra 

konateľ
odberateľ
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