
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy  č. 91141245 o úschove odpadu za 

účelom jeho zhodnotenia uzatvorená  

 

medzi  

zmluvnými stranami: 
 

 

1. Poskytovateľom:          Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO a.s.  
 Sídlo:                              Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 

IČO:  00 681 300 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I,   

  oddiel: Sa, vložka  č. 482/B 

Konajúci v mene spoločnosti: RNDr. Branislav Cimerman, predseda predstavenstva 

  Ing. Tomáš Mikus, člen predstavenstva 

Zastúpený:  Ing. Anna Vargová, vedúca odd. obchodu na základe 

plnomocenstva 

Email:    zakazka@olo.sk 

 

a 

 

2.   Objednávateľom:             Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 

                                                   stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) 

Sídlo:  Šagátova 1, 821 08 Bratislava  

Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1 

IČO:  00 212 008 

Právna forma:  rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

Štatutárny orgán:  plk. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej 

a justičnej stráže  

Email:     jan.bartko@zvjs.sk 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet Dohody 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa  26. 03. 2014 „Zmluvu  č. 91141245 o úschove odpadu za 

účelom jeho zhodnotenia“, evidovanú na generálnom riaditeľstve pod č. GR ZVJS-38-

8/32-2014 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dodanie a vyprázdňovanie nádob 

s odpadom za dohodnutú odmenu za poskytované služby. 

 

2. Zmluvne strany uzatvorili dňa 05. 11. 2014 Dodatok č. 1 k Zmluve a dňa 20.04.2015 

Dodatok č. 2.  

 

3. Predmetom tejto Dohody o ukončení platnosti Zmluvy v znení Dodatkov (ďalej len 

„Dohoda“) je v súlade s článkom VII. bodom 2 písm. a) Zmluvy je dohoda zmluvných 

strán o ukončení platnosti Zmluvy v znení Dodatkov, a to dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto Dohody. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia platnosti Zmluvy v znení Dodatkov1   

majú riadne splnené všetky povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky 

vyplývajúce zo Zmluvy. 

 

5. Dôvodom dohody zmluvných strán o ukončení platnosti Zmluvy v znení jej Dodatkov je 

zmena kategorizácie vytriedených zložiek z komunálneho odpadu z kategórie 

15 01 - „Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov“ 

na kategóriu 20 01 - „Zložka komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01“ 

podľa Prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňa 30. 09. 2017 za podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 

 

4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody budú pri 

zbere a odvoze odpadu postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako aj v súlade s jeho vykonávacími predpismi a odvoz odpadu bude 

bezodplatný. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................         V Bratislave, dňa  .................. 

 

 

Za objednávateľa:                                                  Za poskytovateľa na 

základe plnomocenstva: 
 

 

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

plk. Ing. Milan Ivan                         Ing. Anna Vargová 

          generálny riaditeľ                   vedúca odd. obchodu      

Zboru väzenskej a justičnej stráže      

 

 

 


