
 
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 180/11/2019/SCKSK na zabezpečenie odberu a 

likvidácie odpadu zo dňa 13.11.2019 
uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“)  
(ďalej ako „dohoda“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:                                   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických:  Ing. Terézia Bindzárová  
 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 
Swift/BIC:    SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 

a 
 
 
Poskytovateľ:    Marius Pedersen, a. s. 
miesto podnikania:   Opatovská 1735, 911 01  Trenčín 
osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
IČO:      Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
DIČ:     34 115 901 
IČ DPH:    2020386148 
bankové spojenie:   SK 2020386148 
IBAN:     Československá obchodná banka, a. s. 
Swift/BIC:    SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
právna forma: akciová spoločnosť 
 
kontakt:    tel.: +421 902 947 960 
     e-mail: babej.e@mariuspedersen.sk  
(ďalej ako „poskytovateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 
 

Z dôvodu vyčerpania predpokladaného objemu väčšiny položiek, tvoriacich predmet Rámcovej dohody 
č. 180/11/2019/SCKSK na zabezpečenie odberu a likvidácie odpadu zo dňa 13.11.2019, ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 14.11.2019 (ďalej ako „rámcová dohoda“), sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tejto dohody v nasledujúcom znení: 
 

Článok I 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

dohodli na ukončení Rámcovej dohody č. 180/11/2019/SCKSK na zabezpečenie odberu 
a likvidácie odpadu zo dňa 13.11.2019, ku dňu  účinnosti tejto dohody. 

2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa rámcovej dohody zanikajú ku dňu ukončenia 
tohto zmluvného vzťahu. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu ukončenia rámcovej dohody, majú voči sebe vysporiadané 
všetky záväzky vyplývajúce z tejto rámcovej dohody. 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dve (2) vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 
prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 
V Košiciach, dňa: 21.01.2020    V               , dňa:  
 
 
 
_____________________________________      _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  Marius Pedersen, a.s. 
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ     Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
        
 
 
       _________________________ 
       Marius Pedersen, a.s. 

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 


