
Dodatok č. 1 k  

Zmluve na zneškodňovanie odpadov na  

„Skládke odpadov NNO Podstránie – kazeta č. 1“ č. 014/2013 

uzatvorenej podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1   Prevádzkovateľ skládky:  

 

MEGAWASTE SLOVAKIA  s. r. o.        

Hliny 1412 

017 01 Považská Bystrica 

         IČO: 36 265 144 

 IČ DPH: SK2021888022 

 DIČ: 2021888022 

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, odd:Sro, vložka číslo 18147/R   

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

Číslo účtu:  2627785154/1100 

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Bušfy, PhD., konateľ    

         Osoba oprávnená na rokovanie 

 vo veciach technických: Ing. Miroslav Joppek, riaditeľ spoločnosti 

 

1.2 Držiteľ odpadu:  

 

 Obec Lednické Rovne 

 Námestie Slobody 32 

020 61 Lednické Rovne 

Bank. Spojenie: Prima banka Slovensko a. s., Pov. Bystrica 

Číslo účtu: 2996327001/5600 

Zastúpenie: Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

 

Článok II. 

Predmet dodatku  

 

Na základe Článku 9. „Záverečné ustanovenia“ bodu 9.2 Zmluvy na zneškodňovanie odpadov na 

„Skládke odpadov NNO Podstránie – kazeta č. 1“ č. 014/2013 uzatvorenej dňa 30.4.2013 sa 

zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na 

„Skládke odpadov NNO Podstránie – kazeta č. 1“ č. 014/2013 uzatvorenej dňa 30.4.2013 

v tomto znení:  

 

2.1 V  Článku 2 „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa bod 2.3 v tomto znení: 

Okrem  „Skládky odpadov Podstránie – Lednické Rovne“, ktorá je uvedená 

v predchádzajúcich bodoch tohto článku,  môže Prevádzkovateľ skládky uskutočňovať 



zneškodňovanie odpadov aj na všetkých iných skládkach odpadu alebo miestach zhodnotenia 

a úpravy odpadu, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o ukladaní alebo zhodnotení a úprave 

odpadu. 

 

2.2  V Článku 4. „Miesto a čas plnenia zmluvy“ sa dopĺňa bod 4.3 v tomto znení: 

Miestom plnenia zmluvy sú okrem „Skládky odpadov NNO Podstránie – kazeta č. 1“ 

(Trenčiansky kraj) aj všetky iné skládky odpadu alebo miesta zhodnotenia a úpravy odpadu, 

s ktorými má dodávateľ uzatvorenú zmluvu o ukladaní alebo zhodnotení a úprave odpadu.  
 

 

Článok III. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

3.1   Ostatné ustanovenia Zmluvy zneškodňovanie odpadov na „Skládke odpadov NNO Podstránie 

– kazeta č. 1“ č. 014/2013 uzatvorenej dňa 30.4.2013 sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

3.2 Platnosť tohto dodatku nastáva dňom podpisu zo strany oboch zmluvných strán. Účinnosť tohto 

dodatku nastáva dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.  

3.3 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zneškodňovanie odpadov na „Skládke 

odpadov NNO Podstránie – kazeta č. 1“ č. 014/2013 uzatvorenej dňa 30.4.2013 

3.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1.  

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

V Považskej Bystrici, dňa 29.6.2021  V obci Lednických Rovniach, dňa ................ 

 

Dodávateľ služieb     Objednávateľ služieb 

 

 

 

 

..........................................................  .......................................................... 

Ing. Róbert Bušfy, PhD., konateľ   Mgr. Marian Horečný, starosta obce  


