
DOHODA 

o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov 

 

1. Odberateľ 

Obec Jelka 

Mierová 959/17, 925 23 Jelka, Slovenská republika 

IČO : 00306011 

DIČ: 2021006191 

v zastúpení: Ing. Gabrielom Kišom – starostom obce 

 (ďalej aj ako „Odberateľ“ a spolu s Poskytovateľom aj ako „strany Dohody“) 

 

a 

 

2. Poskytovateľ 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

so sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava, Slovenská republika  

IČO : 36 357 065  

IČ DPH: SK2022183515 

v zastúpení: RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA a Vítězslav Tymr, konatelia spoločnosti 

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vo 

vl. č.: 40469/B 

 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“ a spolu s Odberateľom aj ako „strany Dohody“) 

   

uzatvárajú po vzájomnej dohode túto Dohodu o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a 

zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 04.11.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 

04.11.2010, dodatku č. 2 zo dňa 27.05.2013, dodatku č. 3 zo dňa 28.02.2017, dodatku č. 4 zo 

dňa 15.01.2018, dodatku č. 5 zo dňa 13.02.2019, dodatku č. 6 zo dňa 17.12.2019, dodatku č. 7 

zo dňa 30.03.2021 a dodatku č. 8 zo dňa 07.02.2022 (ďalej len „Dohoda“) za nasledovných 

podmienok: 

 

I. 

1. Odberateľ: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, Slovenská republika IČO: 00306011, 

a poskytovateľ:  spoločnosť AVE Bratislava s.r.o., so sídlom: Hlohová č. 6, 821 07 

Bratislava, IČO: 35 939 443 uzatvorili Zmluvu o zbere, odvoze a zneškodňovaní  

komunálnych odpadov zo dňa 04.11.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.11.2010, dodatku 

č. 2 zo dňa 27.05.2013, dodatku č. 3 zo dňa 28.02.2017, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2018, 

dodatku č. 5 zo dňa 13.02.2019, dodatku č. 6 zo dňa 17.12.2019, dodatku č. 7 zo dňa 

30.03.2021 a dodatku č. 8 zo dňa 07.02.2022  (ďalej len „Zmluva“).  Spoločnosť AVE 

Bratislava s.r.o., so sídlom: Hlohová č. 6, 821 07 Bratislava, IČO: 35 939 443 zanikla dňa 

01.10.2014 zlúčením a jej právny nástupcom sa stala spoločnosť AVE SK odpadové 

hospodárstvo s.r.o. so sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava  IČO: 36 357 065. 

2. Účastníci Dohody sa dohodli na skončení platnosti a účinnosti Zmluvy ku dňu 30.06.2022. 

3. Obe strany Dohody prehlasujú, že všetky záväzky, práva a povinnosti vyplývajúce 

z ukončenej Zmluvy  ku dňu uzatvorenia tejto Dohody  budú vzájomne vysporiadané.  



 

 

II. 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá strana Dohody obdrží 

po jednom (1) vyhotovení.          

2. Pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak, práva a povinnosti oboch strán Dohody sa upravujú 

všeobecne platnými právnymi predpismi. 

3. V prípade ak sú predmetom tejto Dohody osobné údaje dotknutých osôb, sú obe strany 

Dohody povinné pri udelení súhlasu, spracovania, evidencie alebo ich poskytovania tretím 

osobám postupovať podľa Nariadenia ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody. 

4. Každá z oboch strán Dohody vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny 

úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Dohody obsahujú jej slobodnú, 

vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných 

podmienok.  

5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 

 V Jelke, dňa 07.03.2022                       V Bratislave, dňa 08.03.2022 

 

 

 

          za Odberateľa                            za Poskytovateľa 

 

 

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

    Ing. Gabriel Kiš                            RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA   

 starosta                                       konateľ   

      

 

 

 

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

                                Vítězslav Tymr   

                                  konateľ  

 

   
             

 

 


