
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a 
separovaným odpadom 

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:                                    

Názov organizácie:                               Obec Rožkovany 
Sıd́lo organizácie:                                 Rožkovany 106, 082 71  Rožkovany 
Statutárny zástupca:                            PhDr. Beáta Kollárová, PhD. 
ICO:                                                           00327719 
DIC:                                                           2020711715 
Bankové spojenie:                                Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov  
Cıślo účtu:                                               7524695001/5600 
IBAN:                                                        SK25 5600 0000 0075 2469 5001 
Tel.:                                                           051 4572 321 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

2. Poskytovateľ:  

Názov organizácie:  Marius Pedersen, a.s 
Sıd́lo organizácie:   Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  
Statutárny zástupca:   Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
  Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
Poverený k podpisu zmluvy:   Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 
  Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
ICO:  34 115 901  
DIC:  2020386148 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
Cıślo účtu:  25818343/7500 
T el./fax:  032 743 75 43 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a 
nakladanıḿ s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenı́ niektorých zákonov v znenı́ neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o odpadoch“), t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového 
komunálneho odpadu 200301; objemných odpadov 200307; oddelene vytriedených separovane 
zbieraných zložiek KO - odpad zo skla 200102, plastov 200139, kovov (kovových obalov) 200140, 



VKM (tetrapaky) na báze lepenky 200103, papiera 200101, a kovových obalov; biologicky 
rozložiteľných odpadov 200201; vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivı́n ( 
žiariviek s obsahom ortuti, opotrebovaných batériı́ a akumulátorov, vyhradených elektrických a 
elektronických zariadenı ́ 200121, 200123, 200133, 200134, 200135, 200136); drobných 
stavebných odpadov 200308 (ďalej len „predmet Zmluvy“). 
2. Poskytovateľ ̌ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré tvoria predmet zmluvy (ďalej len 
„Služby“ v príslušnom gramatickom tvare) na základe platných právnych predpisov SR v oblasti 
nakladania s odpadmi, predovšetkým ale nie len na základe zákona o odpadoch, vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredie č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov.  
3. Prı́lohami tejto  Zmluvy sú doklady poskytovateľa, ktorými preukazuje oprávnenie na 
poskytovanie Služieb, ktoré tvoria predmet Zmluvy podľa bodu 1 tohto Článku Zmluvy. 
4. Rozsah plnenia predmetu Zmluvy je určený pre predpokladané množstvo odpadu, 
uvedené v prıĺohe č. 1 „Specifikácia na výpočet kritéria hodnotenia ponuky" (totožná s prílohou č. 
1 k súťažným podkladom). 
5. Rozsah plnenia predmetu Zmluvy bude upravený podľa skutočného množstva 
vzniknutého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Fakturácia bude vykonávaná 
na základe skutočných množstiev odpadu s použitıḿ jednotkových cien dohodnutých v tejto 
Zmluve.  
6. Predpokladaný časový a vecný harmonogram plnenia Zmluvy bude prı́lohou tejto Zmluvy. 
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu plnenia jednotlivých zložiek 
separovaného odpadu, s polročnou výpovednou lehotou.  

Článok II. 
Cena služby a platobné podmienky 

1. Cena za poskytovanie Služieb je určená dohodou zmluvných strán ako cena konečná, 
zahŕňajúca všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením záväzku zo Zmluvy. 
2. Cena za poskytovanie Služieb je stanovená v členenı ́podľa druhov odpadov na základe 
ponuky z verejnej súťaže, s uvedenıḿ jednotkových cien v prı́lohe č. 1 „Specifikácia na výpočet 
kritéria hodnotenia ponuky" (totožná s prıĺohou č. 1 k súťažným podkladom) a jej hodnota je: 

Celková cena bez DPH: 97 304,70 EUR  

Sadzba DPH:   16 779,10 EUR  

Celková cena s DPH:             114 083,80 EUR  

3. Konečná cena Služieb bude upravená podľa ich skutočne poskytnutého množstva, pri 
zachovanı́ jednotkových cien.  
4. Cena za poskytovanie Služieb sa uhrádza na základe poskytovateľom riadne vystavenej 
a objednávateľom odsúhlasenej faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti vyžadované 
príslušnými právnymi predpismi. Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne, podľa 
skutočného množstva a rozsahu poskytnutých Služieb, po odsúhlasenı́ faktúr objednávateľom.  



5. Súčasťou faktúry budú doklady - súpis poskytnutej služby (druh nádob, počet nádob, 
počet uskutočnených vývozov, jednotkové ceny, celkové ceny, vážne lı́stky odpadu fakturovaného 
podľa hmotnosti).  
6. Objednávateľ potvrdı́ vecnú správnosť faktúry v lehote do 7 dnı́ od dňa, keď mu bola 
doručená. . Uhradu jednotlivých faktúr vykoná objednávateľ bezhotovostne, bankovým prevodom 
na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia 
ich vecnej správnosti.  
7. Objednávateľ vráti poskytovateľovi vyhotovenú faktúru na prepracovanie v prípade, ak 
táto neobsahuje všetky náležitosti vyžadované  Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, alebo 
je vecne nesprávna, Odo dňa doručenia opravenej faktúry začínajú pre objednávateľa plynúť nové 
lehoty na potvrdenie jej vecnej správnosti a úhrady.   
8. Objednávateľ neposkytuje preddavok.  

Článok III. 
Miesto a termín poskytovania služby 

1. Poskytovateľ poskytuje Službu v množstve, členenı ́a rozsahu podľa Článku I. Zmluvy v 
intraviláne obce. 

2. Termı́n poskytovania Služby: 48 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania 
celkovej ceny ponúknutej v rámci verejného obstarávania podľa Článku II. bodu 2 Zmluvy. 
3. Zmluvné strany určia dni vývozu, zmesového komunálneho odpadu pre jednotlivé druhy 
nádob, v rámci prıślušného týždňa a harmonogramu.  
4. Poskytovateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň a to podľa zmluvne 
určeného intervalu vývozu. V prı́pade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termı́ne, 
poskytovateľ služby zabezpečı́ jeho vykonanie najneskôr do 24 hod.  

Článok IV. 
Podmienky poskytovania služby 

1. Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prevzatým podľa tejto Zmluvy prechádza z 
objednávateľa na poskytovateľa Služby v okamihu prevzatia odpadu.  
2. Zneškodňovanie odpadov sa uskutočnı́ spôsobom D1 uloženie do zeme alebo na povrchu 
zeme v zariadenı ́na zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov Ražňany, Spoločnosť Šariš, a.s., 
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.  
3. Zhodnocovanie odpadov sa uskutočnı́ spôsobom R12 úprava odpadov určených na 
spracovanie niektorou z činností R1 až R11 v zariadenı ́ na zhodnocovanie odpadov Marius 
Pedersen, a.s., Ražňany 423, 082 61 Ražňany.  
4. Poskytovateľ Služby bude viesť evidenciu jednotlivých druhov odpadov v členenı ́podľa 
Katalógu odpadov. Evidencia bude obsahovať druh odpadu, množstvo odpadu, čıślo Katalógu 
odpadov, spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia, miesto zneškodnenia. Evidencia bude 
poskytovaná objednávateľovi 4 x ročne za každý štvrťrok.  
5. Za dobrý technický stav smetných nádob zodpovedá vlastnı́k nádob. Ak poskytovateľ 
Služby zistı́ zlý technický stav nádob, ktorý je prekážkou pri manipuláciı ́s nádobami pri vývoze 
odpadu, ktoré sú vo vlastnı́ctve objednávateľa Služby, upozornı ́ho na to.  
6. Za poškodenie smetných nádob v dôsledku zlej manipulácie pri vývoze odpadu zodpovedá 
poskytovateľ Služby. 
7. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej Služby. 



8. Objednávateľ bude zabezpečovať kontrolu počtu vyvážaných smetných nádob 110 l a 
1100 l so zmesovým komunálnym odpadom a počet vývozov podľa evidencie smetných nádob, 
ktorú bude viesť poskytovateľ Služby a fyzickou kontrolou, ktorú bude vykonávať poverený 
pracovnı́k objednávateľa. Počty vyvážaných smetných nádob budú kontrolované a potvrdzované 
objednávateľom minimálne 1 x mesačne pri vystavenı́ faktúry poskytovateľom Služby.  
9. Kontrolu množstva (hmotnosti resp. počtu) vyvážaných a zneškodňovaných alebo 
zhodnocovaných odpadov objednávateľ vykoná na základe vážnych lıśtkov, ktoré bude povinný 
zabezpečiť poskytovateľ Služby. Množstvo odpadu bude kontrolované objednávateľom 
minimálne pri fakturácii. Objednávateľ si vyhradzuje právo na náhodnú kontrou váženia odpadov 
priamo pri vývoze odpadu na váhe.  
10. Skutočné množstvo vyseparovaných zložiek NO - batériı́, olovených akumulátorov a 
žiariviek objednávateľ odsúhlası ́ na základe dokladu od oprávneného odberateľa. Doklady 
predložı́ poskytovateľ Služby. Kontrolu vykoná objednávateľ minimálne pri fakturácii.  
11. Smetné nádoby 110l a 1100 l pre rodinné domy a bytové domy sú majetkom 
objednávateľa. Smetné nádoby podnikateľov sú vlastnı́ctvom podnikateľov, alebo sú prenajıḿané 
poskytovateľom Služieb na základe ich vzájomnej dohody. VKK a smetné nádoby na odpad 
vyseparovaných zložiek KO zo skla, plastov, kovov, papiera a BRO (v meste Lipany) budú 
majetkom poskytovateľa Služby.  
12. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť a prevádzkovať zberný dvor na územı ́mesta Lipany na 
Stúrovej ulici v zmysle zákona o odpadoch.  

Článok V. 
Sankcie a zodpovednosť za škodu 

1. Pri omeškanı ́ poskytovateľa s termı́nom poskytovania Služby, si môže objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 eur za každý deň omeškania, za každý jednotlivý prıṕad 
presahujúci omeškanie 24 hodı́n oproti dohodnutému harmonogramu.  
2. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na vznik a výšku povinnosti poskytovateľa 
nahradiť spôsobenú škodu.  
3. Pri omeškanı́ objednávateľa s úhradou faktúry, v zmysle Článku II. bodu 6 tejto Zmluvy má 
poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,026712 % z 
fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.  
4. Poskytovateľ Služby zodpovedá za všetky škody, spôsobné jeho činnosťou pri poskytovanı ́
služby.  
5. Poskytovateľ služby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
neplnenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany poskytovateľa Služby.  

Článok VI. 
Riešenie sporov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť rokovanıḿ v predsporovom konanı́. V prıṕade vzniku sporov budú tieto riešené na 
prı́slušnom súde v sıd́le objednávateľa.  

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 



1. Táto  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Jej zmeny a doplnky je možné 
robiť len pı́somne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpıśanı́  zmluvnými stranami 
stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.  
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do 
vyčerpania celkovej ceny ponúknutej v rámci verejného obstarávania podľa Článku II. bodu 2 
Zmluvy. 
3. V prípade, že v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dôjde k reálnej, objektívnej a oprávnenej zmene nákladov na strane 
poskytovateľa za poskytovanie služby podľa tejto Zmluvy, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na 
úprave ceny, a to výhradne na základe dohody a súhlasu oboch zmluvných strán vo forme 
písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Úprava ceny podľa tohto bodu musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška úpravy ceny sa 
uskutoční tak že objednávateľ porovná 5 iných poskytovateľov rovnakých služieb, ktorých sa 
rovnako dotýka novela predmetného zákona a na základe toho urobí objektívny priemer 
navýšenia ceny predmetných služieb v zmysle tejto novely. 
4. V prípade, že počas poskytovania služieb dôjde k zmene platných právnych predpisov 
účinných v čase podpísania tejto Zmluvy, uplatní si dotknutá zmluvná strana zmeny cien, 
vyplývajúce zo zmenených  predpisov bezodkladne písomne u objednávateľa odo dňa 
nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien. Ide najmä o zmenu právnych predpisov 
upravujúcich sadzbu DPH, výšky zákonných poplatkov alebo sa cena zmení vplyvom medziročnej 
inflácie zverejnenej štatistickým úradom SR. Poskytovateľ je však povinný takúto zmenu 
bezodkladne oznámiť písomne objednávateľovi. Pre tento prípad zmluvné strany uzatvoria 
dodatok k tejto zmluve bezodkladne po odsúhlasení cien objednávateľom. 
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto  zmluva neupravuje inak, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonnıḱa a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.  
6. Zmluvný vzťah zaniká uplynutıḿ doby, alebo výpoveďou, ktorú možno uplatniť 
kedykoľvek v priebehu platnosti  zmluvy.  Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných 
strán pı́somnou formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začı́na 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručenı ́výpovede druhej zmluvnej 
strane. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvy, za ktoré sa považuje meškanie s plnenıḿ predmetu zmluvy o viac ako 14 dnı́.  
7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, z 
ktorých každá strana dostane po dve vyhotovenia.  
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s 
obsahom zmluvy, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný.  

V Rožkovanoch, dňa 08.10.2020   V Trenčíne, dňa 05.10.2020 
 
za objednávateľa:       za poskytovateľa: 
  
 
 
 Ing. Oliver Šujan   Ing. Slavomír Faško 
 člen predstavenstva  člen predstavenstva 


