
DODATOK č. 10 

k Zmluve č. 18-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov 
(ďalej len „Dodatok“) 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obec: Obec Dolinka  

Sídlo obecného úradu: Dolinka 211, 991 28 Dolinka 

IČO: 00 319 287 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK86 5600 0000 0060 5004 5001 

Poverený zástupca: Ing. Zsolt Régi, starosta 

Kontakt: tel. č.: +421 905 398 500, e-mail: dolinka@dolinka.org 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

ZHOTOVITEĽ: 

Spoločnosť: MIKONA plus, s.r.o. 

Sídlo: Železničná 39, 937 01 Želiezovce 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 2279/N 

 IČO: 34 140 913 DIČ: 2021031705 IČ DPH: SK2021031705 

V zastúpení: Ján Kondač, konateľ 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:  SK84 0200 0000 0026 4141 7657 

Kontakt: mikonaplus@atlas.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

SUBDODÁVATEĽ: 

Spoločnosť: EKOREAL, s.r.o. 

Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice – mestská časť Juh 

Korešpondenčná adresa: Cez panské 4006/5, 949 01 Nitra (Hala DC 01 Industrial park) 

Zapísaná v: Obch. registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 53357/V 

 IČO: 36 385 433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK2020097970 

V zastúpení: Ing. Richard Biznár, konateľ 

 Jozef Streženec, konateľ 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

IBAN:  SK69 1100 0000 0029 4111 4340 

Poverený zástupca: Ing. Katarína Mandalová 

Kontakt: tel. č.: +421 917 477 421,  e-mail: Katarina.Mandalova@kosit.sk 

(ďalej len „subdodávateľ“ alebo „EKOREAL“) 

(ďalej spolu „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

Vzhľadom k tomu, že: 

- zmluvné strany uzatvorili dňa 24.4.2008 Zmluvu č. 18-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní 

odpadov (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytovanie služieb zberu a zneškodňovania 

komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce, 

- zneškodňovanie komunálneho odpadu v zmysle Zmluvy realizuje zhotoviteľ na Skládke odpadov Sikenica,  

- nie je dočasne v možnostiach zhotoviteľa zabezpečiť ukladanie odpadu na Skládke odpadov Sikenica, 

o ktorej skutočnosti zhotoviteľ oboznámil objednávateľa na základe Oznámenia zo dňa 31. januára 2023, 

sa zmluvné strany, dohodli takto: 
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I. 

Predmet dodatku 

1. Na základe dohody zmluvných strán a so súhlasom Objednávateľa bude, počnúc dňom 01. februára 2023, 

dočasne, do zrealizovania výstavby novej kazety na skládke odpadov Sikenica, zabezpečovať poskytovanie 

služby zneškodňovania komunálneho odpadu spoločnosť EKOREAL, ako subdodávateľ zhotoviteľa. 

Zneškodňovanie komunálneho odpadu bude subdodávateľom realizované na Skládke odpadov Nána.  

Objednávateľ s poskytovaním služby zneškodňovania komunálneho odpadu prostredníctvom tohto 

subdodávateľa súhlasí. 

2. Na základe dohody zmluvných strán je spoločnosť EKOREAL oprávnená účtovať cenu za služby zneškodnenia 

komunálneho odpadu na skládke odpadov, vrátane zákonného poplatku za uloženie odpadov podľa zákona č. 

329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, priamo 

Objednávateľovi, a to v zmysle podmienok dohodnutých Zmluvou, s čím Objednávateľ súhlasí. 

3. Objednávateľ berie na vedomie, že ostatné služby podľa Zmluvy bude aj naďalej zabezpečovať zhotoviteľ.  

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy, týmto Dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné bez zmeny. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho zverejnení zákonom stanoveným spôsobom. 

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, po jednom (1) rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k 

nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, 

prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

V Dolinke      V Želiezovciach 

Dňa ...................      Dňa ................... 

 

 

 

 Obec Dolinka      MIKONA plus, s.r.o. 

     Ing. Zsolt Régi, starosta     Ján Kondač, konateľ 

 

Za subdodávateľa: 

V Košiciach 

Dňa ................... 

 

 

 

 

 EKOREAL, s.r.o. 

Ing. Richard Biznár a Jozef Streženec, konatelia 

 


