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ZMLUVA  

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PREPRAVA A ZNEŠKODNENÍ ZMESOVÉHO 

A OBJEMNÉHO ODPADU Z OBCE DONOVALY 
 

je uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

   Číslo zmluvy u objednávateľa: .................. 

Číslo zmluvy u poskytovateľa: 10505649 

 
 
 

I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

  Obchodné meno:  Obec Donovaly 

 Sídlo:                                                                 Donovaly 3, 976 39 Donovaly 

 Zastúpený:                                                          Miroslav Daňo, starostom obce           

IČO:     00313386       

Bankové spojenie:                                 Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                                       1209233002/5600 

Internetová adresa organizácie (URL):      www.donovaly.sk 

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:      Mária Ulehlová 

Telefón:       048 419 98 06; 0903 317 093 

Kontaktná osoba k objednávaniu služieb:         Miroslav Almassy 

Telefón:                                                              0903 509 713 

 

a 

Poskytovateľ: 

       Obchodné meno:                    Waste transport, a.s.                                  

Sídlo:                                                                 Kukuričná 8, 831 03  Bratislava      

Štatutárny zástupca:         Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 

           Ing. Juraj Jakeš, člen predstavenstva      

 V zastúpení:                                                      Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

                                                                           na základe plnej moci č.03 /WT/15 zo dňa 09.11.2015 

 

IČO: 36046221             

DIČ:          2020094538 

IČ DPH:           SK2020094538   

Bankové spojenie:                                             Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:                                                         43-5300000267/8100 

          Kontaktná osoba:                                              Eliška Ščehovičová  

          Telefón:                                                             0911 652 643 

          E-mail:                                                               scehovicova.e@mariuspedersen.sk 
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Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania, v zmysle §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

     

II.  

Premet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je je preprava a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z 

obce Donovaly v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2.1 Prenájom 2 ks kontajnerov typu – hákový kontajner Abroll 35 alebo 36 m3, zakrytý so zasúvacou  

      strechou  
      Predmetom zmluvy je prenájom 2 ks kontajnerov typu – hákový kontajner Abroll 35 alebo 36 m3     

      zakrytý so zásuvnou strechou. Tieto budú nepretržite pristavené k dispozícií na priebežné  

      nakladanie na zbernom mieste v katastri obce Donovaly. Pri ich naplnení a odvoze sa nahradia  

      dvomi prázdnymi kontajnermi tohto typu.  

 

2.2 Vývoz kontajnerov na skládku na zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 20 03 01 alebo     

      objemného odpadu 20 03 07  

      Predmetom zmluvy  je vývoz kontajnerov z obce a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu  

      a objemného odpadu  

      Objem odpadov k. č. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad je predpoklad 300 t za jeden kalendárny   

      rok  /priemer 25,8 t za 1 mesiac/  

      Objem odpadov k. č. 20 03 07 Objemný odpad sa predpokladá na 10 t za jeden kalendárny rok  

 

2.3 Legislatívny servis, spracovanie evidencie odpadov v obci, vypracovanie žiadosti na Recyklačný  

      fond, spolupráca pri aktualizovaní VZN o nakladaní s odpadmi v obci a pod.  

 
 

III. 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

 

3.1 Miesto poskytnutia predmetu zákazky: zberný dvor Obec Donovaly.  

 

3.2 Termín poskytnutia služby predmetu plnenia: od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje včas zabezpečiť pre zvozovú techniku poskytovateľa sprístupnenie všetkých 

prístupov k miestam, na ktorých sa budú vykonávať dojednané služby (v zimnom období zaistiť tiež 

odpratanie snehu). 

 

3.4 Poskytovateľ je oprávnený použiť k všetkým plneniam voči objednávateľovi aj tretie osoby. V takomto 

prípade za plnenie záväzkov touto treťou osobou vo vzťahu k objednávateľovi zodpovedá poskytovateľ 

tak, akoby plnil sám. 

 

3.5 Poskyvateľ sa zaväzuje uskutočňovať prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 

a objemného odpadu podľa zmluvne určeného intervalu vývozu, pričom za hrubé porušenie zmluvy sa 

považuje omeškanie s plnením na strane dodávateľa dlhšie ako 5 kalendárnych dní, s výnimkou zásahu 

vyššej moci.  

 

3.6 Poskytovateľ zabezpečí zneškodnenie odobratých odpadov na zariadení určenom na spracovanie 

odpadov: Skládka odpadov Marius Pedersen a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková 
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3.7 V prípade, že sa počas realizácie predmetu zmluvy ukáže potreba akejkoľvek zmeny (napr. služby 

navyše k už dojednanému rozsahu služieb), objednávateľ a poskytovateľ budú tieto zmeny riešiť 

formou dodatku k tejto zmluve. 

 

3.8 Objednávateľ  je povinný udržiavať poriadok v tesnej blízkosti kontajnerov, ktoré prenajíma 

poskytovateľ. 

 

3.9 Poskytovateľ bude pri realizácii služieb v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. 

 

 

 IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Cena za vykonávanie dojednaných služieb bola medzi zmluvnými stranami dojednaná dohodou ako 

cena zmluvná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to vo výške stanovenej 

v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

4.2 Cena za predmet zmluvy v zmysle čl II. tejto zmluvy  je v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neodeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy.  DPH bude k cenám pripúočítaná v príslušnej výške v zmysle platnej legislatívy.  

 

4.3 V zmysle zákona  č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona 434/2013  sú  

zákonné poplatky v rôznych výškach pre rôzne druhy odpadov, a na niektoré druhy komunálnych 

odpadov  sa teda poplatky ani nevzťahujú. Výšku poplatkov určuje vždy štát príslušným zákonom, 

nevťahuje sa na tieto poplatky ani DPH  a teda nie sú ani nákladom poskytovateľa,  ale sa účtujú vždy 

pôvodcovi odpadu (objednávateľovi)  zvlášť.  

 

4.4 Poskytovateľ vystaví faktúru – daňový doklad 1 x mesačne, podľa vážnych lístkov z jednotlivých 

realizovaných vývozov a vyzbieraných množstiev všetkých komunálnych odpadov. 

 

4.5 Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 30 dňovou lehotou splatnosti  

odo dňa jej doručenia faktúry objednávateľovi.  Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 

zák.č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie.  

 

4.6 Zmeny cien a dodatky zmluvy musia byť odsúhlasené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami 

a nadobudnú platnosť dňom podpisu. 

4.7 Zmeny cien sú  možné  iba v prípade : 

- inflácie alebo deflácie a to najneskôr od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po jej zverejnení Štatistickým 

úradom SR, pričom sa zmluvná ceny vždy zmení o výšku inflácie (deflácie) a obidve zmluvné strany sa 

zaväzujú túto zmenu akceptovať. 

- ak štát svojimi rozhodnutiami zmení ekonomické alebo legislatívne podmienky pre  podnikanie  v SR 

a to najneskôr do 30 dní od zverejnenia a účinnosti týchto zmien.   

 

 

V.  

Platnosť a zánik zmluvy  

 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej   

       zverejnenia na stránke obce, pričom ju objednávateľ zverejní najneskôr do 3 dní od jej podpisu. 

5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2016. V prípade, že  z titulu 

neskoršieho dátumu podpisu a účinnosti bude začiatok termínu zmluvného plnenia posunutý, sa 

rovanko posunie aj termín ukončenia zmluvného obdobia. 

 

 

5.3 Ukončenie zmluvného vzťahu je možné nasledujúcimi spôsobmi: 

       a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
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       b) odstúpením od zmluvy, na základe hrubého porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou 

       c) uplynutím dohodnutej doby 

       d) zánikom právnickej osoby (poskytovateľa alebo objednávateľa) alebo zrušením podnikateľskej      

           činnosti poskytovateľa, ktorá sa viaže k účelu a predmetu tejto zmluvy. 
 

 

 VI. 

Záverečné ustanovenia 

6.1 Pre vzťahy v zmluve neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6.2 Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

       účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných noriem Slovenskej      

      republiky.   

6.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov   

      podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá má právoplatnosť originálu.        

6.5 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím  

      podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.  

 

 

 

 

V Donovaloch  dňa..........................                V Sliači  dňa 31.12.2015 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

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

              objednávateľ                   poskytovateľ 

              Miroslav Daňo                    Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

              starosta obce            Ing. Juraj Jakeš, člen predstavenstva 

 

                                                                                             V zastúpení: Jozef  Pivka, riaditeľ prevádzky 

                                                          podľa plnej moci č. 03/WT/15, zo dňa 9.11.2015                          
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PRÍLOHA Č. 1 
 CENOVÉ DOJEDNANIA A PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 

RREPRAVA A ZNEŠKODNENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A OBJEMNÉHO 

ODPADU 

 

Preprava a znešdňovanie zmesového 

komunálneho odpadu a objemného 

odpadu z obce Donovaly 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena bez DPH 

EUR/MJ 

DPH 20% 

 

Jednotková 

cena EUR/t 

s DPH 

Cena za zneškodnenie a zmesového 

komunálneho odpadu k.č. 20 03 01 a 

objemného odpadu k.č. 20 03 07 vrátane 

prepravy tona 55,000 11,000 66,000 

Zákonný poplatok v zmysle zákona č. 

17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov v znení zákona 434/2013 Z.z. tona 4,98 0,000 4,98 

Prenájom kontajnerov typu Abroll 35 alebo 

36 m3 so zásuvnou strechou kus 20,000 4,000 24,000 

Legislatívny servis 

 

0,000 0,000 0,000 

 
 

 

 

 

V Donovaloch  dňa..........................                V Sliači  dňa 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              objednávateľ                   poskytovateľ 

              Miroslav Daňo                    Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

              starosta obce            Ing. Juraj Jakeš, člen predstavenstva 

 

                                                                                             V zastúpení: Jozef  Pivka, riaditeľ prevádzky 

                                                          podľa plnej moci č. 03/WT/15, zo dňa 9.11.2015                          

 


