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DOHODA O PRISTÚPENÍ  

K  ZMLUVE O ODBERE, PREPRAVE A LIKVIDÁCII KOMUNÁLNEHO ODPADU  

ZO DŇA 21.2.2022 

 (ďalej len „Dohoda“) 
 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
A. Objednávateľ: 

Mesto Námestovo 

sídlo:   Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo, Slovenská republika 

IČO:    003 146 76 

DIČ:   2020571707 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Námestovo 

IBAN:    SK45 0200 0000 0000 1682 2332 

Kontaktná osoba:  Milan Hubík, primátor mesta 

Telefón:   +421 43 55 04 711 

E-mail:   sekretariat@namestovo.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

B. Poskytovateľ: 

WOOD ENERGY, s.r.o. 

sídlo:    Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika 

IČO:    36 435 694 

DIČ:   2022088376 

IČ DPH:    SK2022088376 

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. 

IBAN:   SK17 1100 0000 0026 2950 709 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16752/L 

Kontaktná osoba: Jozef Grežďo, konateľ 

E-mail:   jozef.grezdo@gmail.com 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 

C. Pristupujúci objednávateľ: 

Technické služby mesta Námestovo 

sídlo:   Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 

IČO:    30 22 22 81 

DIČ:   2020569012 

IČ DPH:   SK2020569012 

Bankové spojenie:  

IBAN: 

Zapísaná:  Živnostenský register Okresného úradu Námestovo, reg. č.: 507-2279 

Kontaktná osoba:  PhDr. Martin Miklušičák, riaditeľ 

E-mail:   techsluno@techsluno.sk 

(ďalej len „Pristupujúci objednávateľ“) 

(Objednávateľ, Poskytovateľ a Pristupujúci objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ 
a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 

ZMLUVNÉ STRANY UZATVÁRAJÚ TÚTO DOHODU V NASLEDOVNOM ZNENÍ: 
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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili dňa 21.02.2022 zmluvu o odbere, preprave a likvidácii 
komunálneho odpadu (ďalej len spolu „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej 
zákazky vyhlásenej Objednávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 
Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb Poskytovateľa Objednávateľovi v oblasti nakladania s 
komunálnym odpadom - katalógové číslo 20 03 01, ktorá zahŕňa odber, prepravu a likvidáciu 
komunálneho odpadu v zmysle príslušných zákonov, podľa špecifikácie a v rozsahu a obsahu 
uvedenej v prílohách Zmluvy.  

1.2 Pristupujúci objednávateľ je príspevkovou organizáciou Objednávateľa (Mesta Námestovo) 
zriadenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Námestovo č. 62/93 ku dňu 
1.1.1993, ktorá okrem iného zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu z mesta 
Námestovo a jeho okolitých obcí špecifikovaných v prílohe č. 1 Zmluvy. 

1.3 V zmysle prílohy č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky) bolo dohodnuté, že Pristupujúci 
objednávateľ (Technické služby mesta Námestovo) bude vykonávať evidenciu dovezeného 
odpadu z jednotlivých obcí a mesta za účelom poskytovania podkladov pre výpočet výšky 
fakturácie za uloženie, ktorá bude následne doručená Poskytovateľovi služby. 

1.4 Objednávateľ má záujem na tom, aby Pristupujúci objednávateľ ako jeho príspevková organizácia 
pristúpila k Zmluve s Poskytovateľom za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, a to z dôvodu 
nutnosti zabezpečiť bezproblémové plnenie úloh Technických služieb mesta Námestovo  ako 
príspevkovej organizácie pre ktoré bola zriadená ako aj plnenie povinností Mesta Námestovo zo 
Zmluvy. 

1.5 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody v znení uvedenom 
nižšie. 

 
2 PREDMET DOHODY 

2.1 Pristupujúci objednávateľ sa oboznámil s obsahom Zmluvy a podpísaním tejto Dohody pristupuje 
k Zmluve a preberá všetky práva a záväzky objednávateľa v zmysle Zmluvy za nižšie uvedených 
podmienok. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Pristupujúci objednávateľ je oprávnený samostatne zadávať 
objednávky Poskytovateľovi podľa podmienok dohodnutých v Zmluve výlučne pre obce Bobrov, 
Beňadovo, Klin, Krušetnica, Lomná, Mútne, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Oravská Lesná, 
Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava.  

2.3 Cena podľa Zmluvy bude Poskytovateľom fakturovaná Pristupujúcemu objednávateľovi na základe 
skutočne odobratého množstva a rozsahu služieb Pristupujúcim objednávateľom dohodnutých 
v jednotlivých čiastkových objednávkach Pristupujúceho objednávateľa v súlade s ods. 2.2 tejto 
Dohody. 

3 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

3.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy. Zánikom 
Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu automaticky zaniká aj táto Dohoda Zmluvných strán. 

3.2 Túto Dohodu je možné skončiť pred uplynutím doby uvedenej v ods. 3.1 tejto Dohody: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

dobou 1 mesiac; výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede ostatným Zmluvným stranám, 

c) odstúpením od Dohody podľa ods. 3.3 tejto Dohody. 
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3.3 Odstúpiť od Dohody môže ktorákoľvek Zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia Dohody. 
Za podstatné porušenie Dohody sa považuje, ak ktorýkoľvek účastník neplní alebo nie je schopný 
plniť dohodnuté povinnosti alebo porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody alebo Zmluvy, 
pričom na toto porušenie bola porušujúca Zmluvná strana písomne upozornená a následky 
porušenia neboli porušujúcou Zmluvnou stranou odstránené ani v dodatočnej primeranej lehote 
poskytnutej dotknutou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od Dohody je účinné dňom doručenia 
odstúpenia od Dohody ostatným Zmluvným stranám. 

 
4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa a Pristupujúceho objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

4.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými 
príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

4.4 Akékoľvek zmeny tejto Dohody je možné uskutočňovať výlučne formou očíslovaných písomných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov všetkých zmluvných strán 
v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona. 

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je: 

a) Zmluva o odbere, preprave a likvidácii odpadu uzatvorená medzi Objednávateľom 
a Poskytovateľom zo dňa 21.2.2022,  

4.6 Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.  

4.7 Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si Dohodu prečítali, s jeho obsahom sa riadne 
a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia tejto Dohody sú im zrozumiteľné a vyjadrujú 
slobodnú a vážnu vôľu Zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
Za a v mene Objednávateľa Za a v mene Poskytovateľa 

 
V ____________dňa ___________ 

 
V ____________dňa ___________ 

 
 
 

__________________ 
Milan Hubík 
primátor mesta Námestovo 
 

 
 
 
__________________ 
WOOD ENERGY, s.r.o. 
Jozef Grežďo, konateľ 

  
Za a v mene Pristupujúceho objednávateľa  
 
V ____________dňa ___________ 

 

 
 
 
__________________ 
PhDr. Martin Miklušičák  
poverený riaditeľ Technické služby mesta 
Námestovo  

 

 


