ZMLUVA
o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu
uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Čl. I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Obec Liešťany
Sídlo: Liešťany 1, 972 27 Liešťany
Zastúpený: Ľubomír Noska, starosta obce
tel: 046 5457009
mal: ocu@liestany.sk
IČO: 00318230
DIČ: 2021211731
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

2.

Zhotoviteľ: Tedos, spol. s r. o.
Sídlo: Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený: Ing. Baran Róbert, prokurista
Zástupca splnomocnený na zastupovanie vo veciach
a) zmluvných: Ing. Róbert Baran, 0918 241 685, baran@tedos.sk
b) technických: Ing. Michal Vanko, 0914327402, vanko@tedos.sk
IČO: 31449450
DIČ: SK2020416893
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 643345-192/0200
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Všeobecné ustanovenia

1.

Táto zmluva upravuje vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom vo veci zberu, prepravy,
zneškodňovania, zhodnocovania a triedenia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
na území pôsobenia Objednávateľa podľa klasifikácie produkcie KP 90.00.21, 90.00.23.

2.

Táto zmluva vychádza z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení

1

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“), právnych predpisov súvisiacich s týmto
zákonom
Čl. III
Predmet, termíny a miesto plnenia
1.

Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa nasledujúce služby:
a. Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu (ďalej len
„KO“) od obyvateľov a právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len
„PaFO“) zo zberných nádob s objemom 120 l, vývozný cyklus 1x14 dní,
b. Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov a PaFO
oprávnených na podnikanie zo zberných nádob s objemom 1 100 l, vývozný cyklus 1x14
dní,
c. Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia drobného stavebného odpadu (ďalej len
„DSO“) a objemového odpadu v zmysle Kalendára triedeného odpadu resp. na
objednávku;
d. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovanie zbieraných zložiek KO - papier
a lepenka;
e. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovanie zbieraných zložiek KO - sklo;
f. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovanie zbieraných zložiek KO - plasty;
g. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovanie zbieraných zložiek KO - kovy;
h. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovanie zbieraných zložiek KO tetrapakové obaly;
i. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia zeminy a kameniva bez nebezpečných látok
(DSO);
j. Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia výkopovej zeminy bez nebezpečných látok
(DSO)
Rozsah služieb ako aj frekvencia vývozov uvedené v písmenách a až v je možné meniť
písomne podľa požiadaviek Objednávateľa a Zhotoviteľa a sú uvedené v prílohe č. 2 v dohodnutom
Harmonograme.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Činnosti uvedené v ods. 1 sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať na základe Cenníka
služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
Zhotoviteľ odoberie všetky separovane zbierané zložky komunálneho odpadu v Stredisku triedeného
zberu a zabezpečí ich zhodnotenie, resp. ak to nie je možné ich zneškodnenie.
Miestom výkonu služby je územie pôsobnosti Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti stanovené platným Všeobecne záväzným nariadením
Objednávateľa.
Zhotoviteľ bude vykonávať zber a prepravu komunálneho odpadu zo zberných nádob v intervaloch
určených Objednávateľom podľa Harmonogramu schváleného Objednávateľom, ktorý tvorí prílohu
č. 2 zmluvy.
Zhotoviteľ zabezpečí potrebné zberné nádoby a kontajnery na komunálny odpad, drobný stavebný
odpad a na triedený zber komunálneho odpadu v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Zberné
nádoby a kontajnery bude Zhotoviteľ Objednávateľovi prenajímať za cenu uvedené v Cenníku
služieb. Počty a špecifikácia zberných nádob a kontajnerov na KO, DSO a triedený zber KO sú uvedené
v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený si kúpiť zbernú nádobu do svojho vlastníctva, pričom zhotoviteľ sa
zaväzuje dodať požadovanú nádobu alebo jej funkčnú náhradu na základe písomnej objednávky za
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9.

10.
11.

odplatu v primeranej lehote (obvykle troch pracovných dní) za zmluvnú cenu. Zmluvná cena = VC*k,
pričom VC je veľkoobchodná cena a k=1,15. Za dodanie sa považuje odovzdanie zbernej nádoby na
miesto určenia.
Zhotoviteľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vyvezených odpadov, ich
uskladnení, využití alebo zneškodnení tak, ako stanovuje príslušná legislatíva pre oblasť
odpadového hospodárstva a tiež evidenciu vyvezeného odpadu pre potreby ŠU SR a podľa
požiadaviek Objednávateľa.
Rozsah služieb a tomu zodpovedajúca zmluvná cena môže byť v príslušnom roku dodatočne
spresnená poverenými zamestnancami Objednávateľa.
Zhotoviteľ bude vyvážať odpad, nevhodný na zhodnotenie, na skládku určenú v prílohe zmluvy, príp.
na inú vhodnú skládku za obdobných podmienok a v prípade separovaného zberu i na iné dohodnuté
zneškodňovacie a zhodnocovacie zariadenia.

Čl. IV
Zmluvné podmienky
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Služby podľa tejto zmluvy budú vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
Všeobecne záväzným nariadením Objednávateľa a v súlade s podmienkami určenými touto zmluvou.
Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň, a to podľa zmluvne určeného
intervalu vývozu (Harmonogram vývozu). V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v
stanovenom termíne, Zhotoviteľ zabezpečí jeho vykonanie najneskôr do 24 hodín. Toto neplatí v
prípade udalosti mimo vplyvu Zhotoviteľa (napr. Zhotoviteľovi nebude umožnený vstup na súkromný
pozemok za účelom výkonu dohodnutej služby, v prípade živelnej pohromy akou je najmä povodeň,
zemetrasenie, požiar a iné prírodné katastrofy neovplyvniteľné zmluvnými stranami a pod.), alebo
ak boli splnené podmienky uvedené v ods. 13 tohto článku. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí
vývoz odpadu ani v lehote 3 pracovných dní odo dňa plánovaného vývozu, je Objednávateľ
oprávnený vykonať vývoz sám na náklady Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, ku škodám na majetku alebo poškodeniu životného
prostredia.
Objednávateľ zabezpečí prístup k zberným nádobám a kontajnerom tak, aby nenastali žiadne
prekážky v plnení záväzku Zhotoviteľa, ako je uvedené v predmete zmluvy
Zhotoviteľ je povinný služby realizovať tak, aby neznehodnocoval výkon prác inej právnickej osoby.
Zhotoviteľ je povinný umiestniť uzatvorené zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na pôvodné
miesto (stanovište). Za stanovištia a ich súlad s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi
zásadami zodpovedá Objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať stanovištia a okolie zberných nádob a kontajnerov v čistote na
náklady objednávateľa, odstraňovať z nich vzniknutý komunálny odpad. Stanovištia minimálne 2x
štvrťročne dôkladne vyčistiť, v prípade potreby, po dohode s Objednávateľom aj častejšie za
podmienok uvedených v Cenníku služieb.
Reklamačná doba je stanovená do 24 hod. od vykonania vývozu podľa stanoveného Harmonogramu.
Zhotoviteľ udržuje zberné nádoby, ktoré sú jeho majetkom v dobrom technickom a estetickom stave.
Ak si charakter opravy vyžiada stiahnutie kontajnera zo stanovišťa, Zhotoviteľ poskytne na dobu
opravy náhradný kontajner. V prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii, Zhotoviteľ
zabezpečí jej opravu alebo výmenu najneskôr do siedmych pracovných dní od jej poškodenia.
Zhotoviteľ je povinný vykonávať dezinfekciu zberných nádob v zmysle platnej legislatívy.
Škody spôsobené zamestnancami Zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Zhotoviteľ bude vyvážať odpad na skládku určenú Objednávateľom v Harmonograme vývozu a v
prípade triedeného zberu aj na iné dohodnuté zhodnocovacie alebo zneškodňovacie zariadenia.
Zhotoviteľ má právo nevykonať vývoz odpadu z poškodených nádob, ktoré nie sú v jeho vlastníctve
alebo správe, alebo ak by vývoz takýchto nádob alebo z dôvodu ich obsahu mohol viesť k poškodeniu
alebo ohrozeniu zdravia zamestnancov alebo majetku Zhotoviteľa alebo Objednávateľa. Zhotoviteľ
taktiež nie je povinný vykonať odvoz odpadu zhromaždeného mimo zbernú nádobu. Tieto
skutočnosti oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskoršie nasledujúci pracovný deň po dni, kedy
takýto stav nastal.
Zhotoviteľ má právo priebežne kontrolovať, či vyvážané nádoby a kontajnery obsahujú iba
dohodnuté druhy odpadu. V opačnom prípade nebude vývoz z nádob s nepovoleným obsahom
uskutočnený podľa dohodnutého harmonogramu, ale za osobitých podmienok uvedených v Cenníku
prác. Odpad bude vyseparovaný a náležite zhodnotený alebo zneškodnený po dohode s
Objednávateľom.
Zhotoviteľ pri realizácii vývozu odpadu umiestneného v odpadových nádobách dbá a zodpovedá za
odstránenie odpadu zo stanovíšť nádob a odpadu, ktorý sa dostal mimo nádob pri manipulácii s nimi
za účelom ich vyprázdnenia.
V prípade, že odpadové nádoby nebudú prístupné pre vozidlo Zhotoviteľa počas celého zmluvne
určeného dňa vývozu, Zhotoviteľ má právo vykonať vývoz týchto nádob v intervaloch dohodnutých
v tejto zmluve. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi najneskoršie prvý pracovný deň nasledujúci
po dni, keď takýto stav nastal.
Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční Zhotoviteľ na základe písomnej objednávky Objednávateľa, v
ktorej sa uvedie dohodnutý deň vývozu, počet a druh nádob, druh odpadu a tiež stanovište, z
ktorého bude tento vývoz uskutočnený.
Pristavenie a rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov sa uskutoční na základe požiadaviek
Objednávateľa tak, že Objednávateľ oznámi svoju požiadavku pristavenia kontajnerov písomne,
osobne alebo telefonický prostredníctvom ním poverených osôb, a to najneskôr 48 hodín pred
požadovaným termínom pristavenia. Zhotoviteľ najneskôr v lehote 24 hodín od prijatia požiadavky
Objednávateľa v závislosti od prevádzkových možností vyrozumie Objednávateľa o možnosti
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov príp. určí lehotu po dohode s Objednávateľom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly objednaných a vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly váženia hmotnosti odpadu.
Objednávateľ sa zaväzuje za objednané a vykonané služby zaplatiť cenu podľa rozsahu vykonaných
služieb a jednotkových cien dohodnutých v Cenníku služieb, tvoriacom prílohu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za riadny výkon prác podľa zmluvy. V prípade realizácie prác v subdodávkach
zodpovedá za realizáciu prác sám v plnom rozsahu, a to po stránke vecnej, finančnej a časovej.
Objednávateľ má nárok na zľavu z cien doplnkových služieb Zhotoviteľa do výšky 15% ich hodnoty
uvedenej v príslušnom cenníku. Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom poskytne uvedenú zľavu aj
obyvateľom s trvalým pobytom alebo PaFO s miestom podnikania na území Objednávateľa.

Čl. V.
Cena a platobné podmienky
1.

Jednotkové ceny za obstarávanú službu uvedené v Cenníku služieb sú určené dohodou podľa Zákona
NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako ceny maximálne,
pričom cena služieb za uvedené obdobie môže byť Zhotoviteľom jednostranne zmenená, ak :
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a)
b)
c)

d)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sa zmení predmet, resp. zväčší alebo zmenší rozsah / počet merných jednotiek na žiadosť
Objednávateľa, a to v zodpovedajúcom rozsahu;
sa zmení príslušná sadzba DPH alebo povinných zákonných poplatkov či platieb za užívanie
komunikácií (mýto a pod.), a to v zodpovedajúcom rozsahu;
sa jedná o hodnotu totožnú s indexom inflácie, vyhlásenú Štatistickým úradom SR za
predchádzajúci rok, pričom zhotoviteľ jednorazovo vyfakturuje rozdiel v cene za obdobie od
01. januára príslušného roka do obdobia zverejnenia indexu inflácie a cena za obdobie
nasledujúce po zverejnení indexu inflácie Štatistickým úradom SR bude už indexovaná;
priemerná cena pohonných hmôt vzrastie/poklesne oproti priemernej cene pohonných hmôt
počítanej za predchádzajúce obdobie o viac ako 10 percentuálnych bodov, zhotoviteľ zmení
cenu služieb vo výške 3% z hodnoty služieb, pričom zhotoviteľ bude vychádzať z informácii
poskytovaných Štatistickým úradom SR.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1 je Cenník služieb, obsahujúci súpis služieb s
uvedenými mernými jednotkami a stanovenými cenami podľa článku III ods. 1 a ďalšími
ustanoveniami tejto zmluvy.
Zmena cien okrem zmien podľa ods. 1 tohto článku ako aj dodatky a zmluvy uzatvorené na základe
tejto zmluvy musia byť odsúhlasené a podpísané obidvoma stranami a nadobudnú platnosť dňom
ich podpisu, účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke obce ,ak nebude
uvedené inak.
Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne podľa množstva a rozsahu skutočne poskytnutých
služieb a pripojených dokladov, ktorým je najmä sprievodka s deklaráciou odpadu, vážny lístok
prevádzkovateľa skládky alebo zhodnotiteľa odpadov a súpis prác, a to najneskôr do pätnástich dní
po ukončení príslušného mesiaca.
a. Fakturácia za uskladnenie odpadu bude vykonávaná samostatne, a to ako re fakturácia
v pomere 1:1 od príslušnej skládky.
b. Fakturácia za zvoz zhodnocovanie a triedenie separovaného odpadu bude fakturovaná
samostatne v zmysle Zákona o odpadoch a zmluvy uzatvorenej s príslušnou organizáciou
zodpovednosti výrobcov podľa zložiek triedeného komunálneho odpadu.
c. Faktúry budú mať splatnosť 15 dní od dňa zdaniteľného plnenia
Pokiaľ Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o vykonanie mimoriadneho vývozu podľa čl. IV ods. 17 tejto
zmluvy, bude táto služba fakturovaná osobitne, pričom bude buď za týmto účelom vystavená pre
Objednávateľa samostatná faktúra, alebo bude služba osobitne uvedená vo faktúre za mesiac, v
ktorom bola uskutočnená spolu s ostatnými službami.
Objednávateľ je oprávnený do 7 dní po uskutočnení zdaniteľného plnenia oznámiť reklamáciu
faktúry, ak doručená faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, nesprávne ceny alebo vývoz
bol uskutočnený a bol reklamovaný v lehote podľa článku IV ods. 8 tejto zmluvy. Po uplynutí tejto
doby bude reklamácia považovaná za neopodstatnenú.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Nárok na
náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.
V prípade nedodržania termínu vykonania služby preukázateľne zapríčineného Zhotoviteľom, je
Objednávateľ oprávnený uplatňovať voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej
výške počítaným z hodnoty omeškanej služby. Celková výška úrokov z omeškania nesmie presiahnuť
čiastku 33,20 € za každý týždeň omeškania.
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Čl. VI
Prevzatie zodpovednosti
1.

Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z Objednávateľa na
Zhotoviteľa v okamihu prevzatia odpadu.

Čl. VII
Trvanie a ukončenie zmluvy
1.
2.
3.

Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021
Výpovedná doba je 6 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výpovede pri podstatnom porušení
zmluvy, t. z. opakovaného nedodržania platobných podmienok uvedených na faktúre (splatnosť).
Pri ukončení zmluvy dohodou si zmluvné strany dohodnú dátum ukončenia v dohode.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR
č.513/1991 Zb. v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Prípadné spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, ak medzi stranami
nedôjde k dohode, rozhodne o veci všeobecný súd účastníka.
V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe strany právo požadovať od druhej strany také zmeny
v tejto zmluve, ktoré vyplynú zo zmien právnych predpisov.
Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomným dodatkom k tejto zmluve, odsúhlaseným
obidvoma zmluvnými stranami, ak zmluva neuvádza inak.
Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne,
zrozumiteľne, nie v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú na to plne oprávnené
osoby.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve jej
vyhotovenia. Každé vyhotovenie má rovnakú platnosť.

V Liešťanoch, dňa ....................................

Za Objednávateľa

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

V Bánovciach nad Bebravou, dňa ..................................

Za zhotoviteľa

..........................................................
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Príloha č. 1
Cenník Služieb
(ceny uvedené bez DPH)
1.
2.

Cena za vývoz KO za 1 ks 110/120l nádoby (vlastník obec) ............................... 0,69 EUR (450ks)
Cena za vývoz KO za 1 ks 1100l nádoby DS (vlastník obec)................................ 4,50 EUR /(10ks)
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