
Dodatok č. 3  
k Zmluve  o poskytnutí služieb zo dňa 01.02.2018 

          uzavretý v zmysle   zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov. 
 

Čl. I. 
Účastníci dohody: 
 
Identifika čné údaje 
Objednávateľ: 
Názov:   Obec Jakubovany 
Sídlo:   Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany 
Štatutárny zástupca: Martin Kollár, starosta obce 
IČO:   00327 182 
DIČ:   2020711517 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN:   SK95 0200 0000 0000 0892 7572  
Tel.:   051/4521 895 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
Poskytovateľ: 
Názov organizácie: Marius Pedersen, a.s. 
Sídlo organizácie: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
Poverený k podpisu zmluvy: V zastúpení: Mgr. Peter Jonek, námestník OR-DV 31/MP/21 
IČO:    34 115 901  
DIČ:   2020386148 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
IBAN:   SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
Tel./fax:  032/7437543 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách  zmluvy a jej dodatkov o poskytnutí 
služieb zo dňa 01.02.2018: 

 Predmetom  Dodatku  č.3  sú zmeny v  zneniach   článkov, kde sa pôvodný text nahradí 
textom: 

1. Čl. IX.  Trvanie a ukončenie zmluvy v bode 1: Zmluva sa končí posledným 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom nadobudne 
platnosť nová zmluva o poskytnutí služby dodávateľom, ktorý vzíde 
z vykonaného verejného obstarávania na zabezpečenie služby nakladania 
s odpadmi. 

2. V súlade s čl. 5 Zmluvné podmienky bod 1. objednávateľ ukončuje zber 
NO a elektroodpadu (položka Dodatku č.2 písmena c) a d) k 31.12.2021 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy   o poskytnutí služieb zo dňa 01.02.2018 vrátane Dodatku č.2 
zo dňa  27.1.2021 ostávajú bez zmeny. 
 
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke obce. Je neoddeliteľnou 
súčasťou  Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 01.02.2018.   
3. Dodatok č. 3 je  vypracovaný v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť 
originálu, z ktorých po 1vyhotovení obdrží  poskytovateľ a objednávateľ. 



4. Zmluvné strany vyhlasujú , že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili 
s obsahom Dodatku č. 3,  s jeho obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný. Na dôkaz toho 
pripájajú svoje podpisy.  
 
 
Jakubovany, 26.1.2022                                               ........................................... 
Miesto a dátum podpisu                                                Miesto a dátum podpisu 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                          Za poskytovateľa:  
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                         ................................................... 
         Martin Kollár                                                     Marius Pedersen, a.s. 
        starosta obce                                              Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
                                                         Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
                                                                              V zastúpení: Mgr. Peter Jonek, námestník OR-DV 
 


