Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Konajúca v mene:
IČO:
DIČ:

Obec Lučatín
976 61 Lučatín
Bc.Pavel Kováč
00313572
202112300
(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Tel. č.:

Danka Barthová – PROFAX
ul. Hronská 22, 976 97 Nemecká
31 061 851
102 715 058 6
262 805 4971/1100
0905 316 645
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor živnostenského podnikania, pod č. 603-4305
(ďalej len „dodávateľ“)

po vzájomnej dohode uzatvorenej medzi zmluvnými stranami uzatvárajú nasledovnú zmluvu:
Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
2.1 Pre účely tejto zmluvy sú nižšie definované základné pojmy:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je so
zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o odpadoch“) alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť,
b) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti,
najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj
všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
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cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení,
c) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené
plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe.
Čl. III.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi dodávateľom
a objednávateľom pri poskytnutí služby, ktorá je špecifikovaná čl. III v bode 3.2 tejto zmluvy.
3.2 V súlade so zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytovať služby objednané objednávateľom na
vlastné náklady, s vlastnými zbernými vozidlami na skládku odberateľa za finančnú odmenu
poskytnutú od objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve za nasledovné
činnosti:
a) Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov zhromaždeného v nádobách a kontajneroch na to určených,
a to
aa) nádoby v objeme 110 l a 240 l (ďalej len „nádoby“)
bb) nádoby v objeme 1100 l (ďalej len „kontajnery“)
b) Podľa požiadaviek objednávateľa odvoz komunálneho alebo drobného stavebného
uloženého vo veľkoobjemových kontajneroch,
c) V prípade mimoriadnych akcií vykonávať odvoz odpadu na základe osobitnej písomnej
objednávky objednávateľa a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. IV
Spôsob vykonávania činností v zmysle tejto zmluvy
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa čl. III bod 3.2 písm. a) bude dodávateľ vykonávať
nasledovne:
a) zber a odvoz komunálneho odpadu bude dodávateľ vykonávať zo zberných nádob v objeme
110 l a 240 l (ďalej len „nádoby“), a v objeme 1100 l (ďalej len „kontajnery“) s frekvenciou
vývozu podľa harmonogramu, ktorý je špecifikovaný čl. IV bod. 4.2 tejto zmluvy,
4.2 Harmonogram zberu a odvozu komunálneho odpadu na skládku:
a) 110 l a 240 l a 1100 l nádoby – každý druhý kalendárny týždeň v stredu.
Čl. V
Doba trvania zmluvy
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2021. – 31.12.2021.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
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b) Výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je v trvaní dvoch mesiacov
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej preukázatelnom doručení
druhej zmluvnej strane
c) Písomným odstúpením od tejto zmluvy, ktoré je účinné okamihom doručenia oznámenia
o odstúpenie druhej zmluvnej strane, a to len z dôvodov:
- Pri opakovanom porušovaní ustanovení tejto zmluvu zmluvnými stranami, alebo
- Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, pričom podstatným porušením sa rozumie, najmä
ale nielen, nedodržanie podmienok uvedených v čl. III .
Čl. VI
Odmena a spôsob platby
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cene za poskytnuté služby, ktoré sú špecifikované v čl. III. a čl.
IV bod 4.1 tejto zmluvy, za podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve nasledovne:
-

Celková cena za zber odpadu je : 43.-eur.bez DPH za 1 tonu odpadu.
Celková cena za odvoz odpadu je : 1 km je 1,30 .-eur bez DPH / 73 km / 1 x vývoz.
Celková cena za odvoz VOK je: 1 km = 1,10. -eur bez DPH .

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v čase jej splatnosti,
dodávateľ má právo odoprieť vykonanie ďalších činností podľa čl. III bod 3.2 tejto zmluvy, a to
až do celkovej úhrady dlžnej sumy. V takomto prípade má dodávateľ právo požadovať
preddavok na výkon ďalších činností podľa čl. III bod 3.2 tejto zmluvy. Odopretie vykonávania
činnosti podľa čl. VI bod 6.3 tejto zmluvy sa nepovažuje za porušenie povinností dodávateľa.
6.3 Dodávateľ vystaví faktúru vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra
je splatná formou bezhotovostného prevodu v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
6.4 K odmene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa
platných a účinných právnych predpisov v čase fakturácie.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia alebo zníženia cien pohonných látok, DPH
alebo minimálnej mzdy, ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, budú zmluvné
strany rokovať o uzatvorení dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude úprava cien
špecifikovaných v tomto článku.
Čl. VII
Zmluvné pokuty
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť odmenu za poskytnutie služby,
ktorá je špecifikovaná v čl. III. bode 3.2 a v čl. IV bod 4.1 a 4.2 na základe vystavenej faktúry
dodávateľom, ktorej splatnosť nastáva do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, na bankový účet
dodávateľa, ktorý je špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude uhradená
v lehote splatnosti, dodávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej
ceny za každý deň omeškania.
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7.2 Pri nedodržaní termínu odvozu odpadu stanoveného v čl. IV bode 4.2 tejto zmluvy, a to ani
v náhradnom termíne podľa čl. IX bode 9.5 tejto zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej dohodnutej odmeny za poskytnuté
služby (za každú tonu ne odvezeného odpadu) za každý deň omeškania.
7.3 Zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v čl. VII bod 7.1 alebo 7.2 uhradí povinná zmluvná strana
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.
Čl. VIII
Práva a povinnosti objednávateľa
8.1 Objednávateľ je povinný zhromažďovať odpad v nádobách/kontajneroch, ktoré sú
špecifikované v čl. IV bode 4.1 písm. a) tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný rozmiestniť
tieto nádoby/kontajnery ktoré sú špecifikované v čl. IV bode 4.1 písm. a) tejto zmluvy na
miestach bežne obvyklých na ich rozmiestnenie, inak po dohode s dodávateľom.
8.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla k zbernému
miestu a zo zberného miesta bol plynulý, nerušený a nevyskytovali sa žiadne prekážky.
Objednávateľ sa zaväzuje vyvinúť všetko úsilie k tomu, aby predmetné zberné miesto
sprístupnil/sprejazdnil tak, aby si dodávateľ mohol plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
8.3 V prípade, že dôjde k znemožneniu výkonu odvozu komunálneho odpadu vinou objednávateľa
a došlo k náhradnému riešeniu, ktoré si vyžiada zvýšené náklady, dodávateľ má právo účtovať
tieto zvýšené náklady objednávateľovi.
8.4 Škody spôsobené zamestnancami dodávateľa na majetku objednávateľa je objednávateľ
povinný písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do 7
pracovných dní odo dňa zistenia.
8.5 Objednávateľ je povinný platiť dodávateľovi za poskytnuté služby, ktoré sú špecifikované v čl.
IV v bode 4.1 tejto zmluvy, dojednanú odmenu.
Čl. IX
Práva a povinnosti dodávateľa
9.1 Dodávateľ je povinný poskytovať služby, ktoré sú špecifikované v čl. III bode 3.2 a v čl. IV
v bode 4.1 tejto zmluvy riadne a kvalitne.
9.2

Dodávateľ je povinný vykonať odvoz komunálneho odpadu zhromaždeného
v nádobách/kontajneroch, ktoré sú špecifikované v čl. IV v bode 4.1 písm. a) tejto zmluvy na
skládku  Sekológ Brezno.

9.3 Dodávateľ je povinný vyprázdniť každú nádobu/kontajner aj sčasti naplnené odpadom a vrátiť
ich na pôvodné miesto určenia.
9.4 Dodávateľ je povinný odstrániť prípadné znečistenie verejného priestranstva a stanovišťa
nádoby / kontajnera, spôsobené v priamej súvislosti s ich vyprázdňovaním.
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9.5 Pri nedodržaní stanoveného termínu odvozu odpadu je dodávateľ povinný tento odvoz
uskutočniť v náhradnom termíne, nie však neskôr ako 3 dni pred nasledujúcim termínom
odvozu.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom podpísanom rovnopise.
10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení.
10.3 Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov, ak
by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.
10.4 Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
10.5 Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných
strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.
10.6 Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa zabezpečujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním
prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná a určitá a zbavená
omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola uzavretá v tiesni a za
nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho túto zmluvu podpisujú.

V Nemeckej dňa:

................................................................
dodávateľ

V Lučatíne dňa:

....................................................................
objednávateľ
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