
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVAN Í SLUŽIEB VODPADOVOM 
HOSPODÁRSTVE 

Tento Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve („Dodatok“) sa 
uzatvára v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č. 513,1991 Zb. Obchodný zákonník („Obchodný 
zákonník“), nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi nasledovnými stranami: 

(1) PURA W, s.r.o., so sídlom Hlavná 5539/2, Dunajská Streda 929 01, Slovenská 
republika, IČO: 52 216 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
Oddiel: Sro, Vložka č. 44977/T („Poskytovateľ“) 

(2) Názov: Obec Vydrany 

Sídlo: Vydrany č. 71, 930 16 Vydrany 

IČO: 00 228 788 

(„Objednávateľ“) 

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne len „Strany“ a každý jednotlivo len „Strana“) 

KEĎŽE: 

A. Strany sú zmluvnými stranami platnej a účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb 
vodpadovom hospodárstve zo dňa 23.03.2021 v znení jej prípadných dodatkov 
(„Pôvodná zmluva“): 

B. Poskytovateľ na základe Pôvodnej zmluvy poskytuje v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Objednávateľovi 
zneškodnenie odpadov, a to ich uložením na skládke odpadov v katastrálnom území 
Veľké Dvorníky v prevádzke Poskytovateľa ( „Skládka odpadov Poskytovateľa“): 

C. Dňa 30.9.2022 skončila platnosť integrovaného povolenia vydaného na základe 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Skládku odpadov 
Poskytovateľa: 

D. Poskytovateľ je prevádzkovateľom prekládkovej stanice komunálneho odpadu 
Poskytovateľa v katastrálnom území Veľké Dvorníky („Prekládková stanica 
Poskytovateľa“): 

E. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti majú Strany záujem upraviť si vzájomné 
práva a povinnosti vyplývajúce z Pôvodnej zmluvy, a preto uzavierajú tento Dodatok 
v nasledovnom znení. 

1 PREDMET DODATKU 

1.1 Strany sa dohodli, že odo dňa účinnosti tohto Dodatku bude Poskytovateľ plniť svoje 
povinnosti voči Objednávateľovi týkajúce sa zneškodňovania, resp. zhodnocovania 
odpadu prostredníctvom Prekládkovej stanice Poskytovateľa azmluvného 
poskytovateľa služieb zneškodňovania resp. zhodnocovania odpadu. 

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ustanovenia Pôvodnej zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené 
a v platnosti.



2.3 

2.4 

Ak by akékoľvek ustanovenie Pôvodnej zmluvy a/alebo tohto Dodatku alebo jeho časť 
odporovalo všeobecne platným právnym predpisom, Strany majú záujem na tom, aby 
sa takéto ustanovenie alebo jeho časť v čase trvania takéhoto rozporu neuplatňovalo, 
avšak len v nevyhnutnom rozsahu, a to za predpokladu, že sa tým nezhorší postavenie 
Strán alebo ktorejkoľvek Strany, alebo že sa tým Strany alebo ktorákoľvek Strana 
nedostane do postavenia, v ktorom by k uzatvoreniu Pôvodnej zmluvy a/alebo tohto 
Dodatku nepristúpila. 

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Stranami. 

Strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si dôkladne prečítali a rozumejú 
ustanoveniam Dodatku a že súhlasia so všetkými ustanoveniami a ich právnymi 
následkami. 

V Dunajskej Strede dňa 30.9.2022 

Poskytovateľ 
PURA W,s.r.o. 

Hlavná 5539/2 © 
901 Dunajská Streda 
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PURA W, s.r.o. 
Rostislav Prosecký, konateľ 
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