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Z m l u v a   
o  zmesovom komunálnom odpade 

 
uzatvorená v súlade ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

 

 

Č l á n o k  I. 

Zmluvné strany 
 

 

Objednávateľ  :           Obec Košeca 

 Hlavná ulica 36/100 

 018 64 Košeca 

 IČO :  00317390 

 DIČ: 2020610922 

 v zastúpení:  Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

 IBAN:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

  

/ ďalej len „Objednávateľ“ / 

 

a 

 

Dopravca  :                Ledrov, spol. s r.o. 

                                   Schreiberova 369 

                                   020 61 Lednické Rovne  

                                   IČO: 316 350 41 

 DIČ: 2020442105 

 IČ DPH : SK2020442105 

 V zastúpení: Tomáš Pokorný - konateľ  

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., 

 IBAN: SK32 5600 0000 0028 2102 5001 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka 

č. 30700/R 

 

/ ďalej len „Dopravca “ / 
 

 

 

Č l á n o k   II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu zmesového komunálneho odpadu na území obce 

Košeca, jeho prepravy na skládku odpadov a zabezpečenie jeho zneškodňovania kódom 

nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 
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z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa uvedenými v Opise zákazky „Zber, 

preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu  v obci Košeca“ zo 

dňa 21.02.2020 v systéme TENDERnet (www.tendernet.sk). 

 

 

Č l á n o k   III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1.  Dopravca odpadov sa zaväzuje k zberu zmesového komunálneho odpadu zo 60 l, 110 l, 

120 l, 240 l a 1100 l odpadových zberných nádob a 30 l plastových vriec od obyvateľov, 

podnikateľských a nepodnikateľských subjektov na území obce Košeca v intervale zberu 

1x za 14 dní. Zbery a služby vykoná dopravca s náležitou odbornou starostlivosťou, 

riadne a včas, a podľa dohodnutého harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy.  

 

2.  Ak nie je možné zo závažných dôvodov (napr. poveternostné podmienky, porucha 

zberového vozidla, a pod.) vykonať zber podľa harmonogramu, je dopravca povinný 

uskutočniť náhradný zber najneskôr do 48 hodín od termínu podľa harmonogramu. O 

vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá dopravcovi bráni alebo sťažuje vykonanie služby je 

dopravca povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa (postačí e-mailom). 

 

3.  Dopravca vykoná elektronické zaevidovanie vyprázdnených zberných nádob a 

odobratých vriec pomocou ručných mobilných snímačov, ktoré budú  dopravcovi 

bezplatne zapožičané objednávateľom.   

 

4.  Dopravca odpady  prepraví na riadenú skládku odpadov, ktorá je prevádzkovaná 

v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve  a zabezpečí na nej 

ich zneškodnenie kódom nakladania D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje počas zimného obdobia zabezpečiť zjazdnosť prístupových 

komunikácií. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi odplatu, ktorá pozostáva z ceny uvedenej 

v článku V. tejto zmluvy. 

 

7. V prípade pochybností  dopravcu o druhu a kategórii odpadu umiestneného v  zberných 

nádobách a vreciach, odoberú sa za spoluúčasti objednávateľa vzorky pred ich  

prepravou a vykoná sa analýza odpadu oprávnenou osobou (laboratóriom) určenou 

dohodou obidvoch zmluvných strán. Ak sa zistí, že odpad nie je v súlade so zoznamom 

odpadov, ktoré je možné zneškodňovať na skládke odpadov, náklady na analýzu 

a prípadné ďalšie škody spôsobené nedodržaním stanovených podmienok uhradí 

objednávateľ. 

 

8. Dopravca sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby súvisiace s nakladaním s 

odpadmi  v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o 

komunálnom odpade vrátane jeho dodatkov (ďalej len „VZN“). 

 

9. Dopravca je povinný vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo poškodeniu 

životného prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou. 
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10. Dopravca je povinný umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo 

zvozové stanovište. 

 

11. Dopravca je povinný vymeniť bezplatne zbernú nádobu ak bude pri vyprázdňovaní 

poškodená vinou zamestnancov dopravcu a to do 10 dní od poškodenia. 

 

12. Pre zabezpečenie elektronickej evidencie vyprázdnených zberných nádob a vriec 

dopravcom sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť funkčné a nabité ručné mobilné 

snímače (ďalej iba „snímače“). Dopravca je povinný si pred zberom vyzdvihnúť snímače 

na Obecnom úrade Košeca a po zbere snímače objednávateľovi vrátiť.  

 

13. Dopravca sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi prípadné škody na snímačoch, resp. 

škody na zberných nádobách pôvodným pôvodcom odpadov, ktoré boli spôsobené 

nedbanlivým, nešetrným a iným nevhodným správaním zamestnancov dopravcu pri 

výkone služieb predmetu zmluvy, ktoré sú zjavne nad rámec ich bežného opotrebenia. 

 

14. Ak objednávateľ nezabezpečí funkčnosť snímačov včas pred zberom, je dopravca 

oprávnený vykonať zber aj bez vykonávania elektronickej evidencie snímačmi. V takom 

prípade je objednávateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonávanie ručnej 

(písomnej) evidencie vyprázdnených nádob a vriec priamo počas zberu alebo akceptovať 

evidenciu vykonanú dopravcom.  

 

 

Č l á n o k   IV. 

Čas plnenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2020 do 31.12.2021. 

 

2. Termíny zberov a prepravy odpadov sú uvedené v harmonograme zberov v Prílohe č. 

1 zmluvy. 

 

 

Č l á n o k   V. 

Cena za  zber odpadov 
 

1. Cena za  zber odpadu je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách  v platnom 

znení dohodou zmluvných strán a je stanovená nasledovne: 

 

Názov položky 
Počet 

MJ 
Cena 

v EUR bez DPH 
DPH 
20% 

Cena celkom 
 v EUR s DPH 

1100 l nádoba 1 ks 4,20 0,84 5,04 

240 l nádoba 1 ks 0,90 0,18 1,08 

120 l nádoba 1 ks 0,70 0,14 0,84 

110 l nádoba 1 ks 0,70 0,14 0,84 

60 l nádoba 1 ks 0,50 0,10 0,60 

30 l (vrece) 1 ks 0,30 0,06 0,36 

Zneškodnenie (uloženie) zmesového 
komunálneho odpadu na skládke odpadov 

1 tona 41,00 8,20 49,20 
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2. Cena za jeden zber sa vypočíta na základe skutočne vyprázdnených zberných nádob a 

vriec a množstva zneškodneného odpadu počas jedného zberu.  

 

3. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu sú: 

• počet zberných nádob a vriec elektronicky zaevidovaných v systéme ELWIS 

objednávateľa (uvedený počet za príslušné fakturačné obdobie oznámi 

objednávateľ dopravcovi emailom najneskôr do 5 pracovných dní po skončení 

fakturačného obdobia, a to v členení na jednotlivé termíny zberov a jednotlivé typy 

zberných nádob a vriec), 

• doklady o hmotnosti riadne zneškodneného odpadu (tzv. vážne lístky), 

• dopravcom potvrdené denné záznamy o výkone vozidla (tzv. stazky). 

 

4. Cenu za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry – 

riadneho daňového dokladu so všetkými náležitosťami, vystavenej najneskôr do 15. 

dňa v mesiaci a to súhrne za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom boli služby 

reálne poskytnuté. Prílohou faktúry bude rozpis o počte vyprázdnených zberných 

nádob a vriec pri jednotlivých zberoch za fakturačné obdobie, vážne lístky zo skládky 

odpadov a kópie denných záznamov o výkone zberového vozidla. Splatnosť faktúry je 

14 dní od jej riadneho doručenia objednávateľovi. 

 

5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, dopravca odpadov je oprávnený 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Č l á n o k   VI. 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu pričom výpovedná lehota sú 

tri mesiace. Jej plynutie začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení     

druhej zmluvnej strane. Vypovedanie zmluvy jednou zo zmluvných strán musí byť 

vykonané výlučne písomnou formou.  

2. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

zmluvy alebo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka za podstatné 

porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpením 

od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

zmluvných strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy 

uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 

zmluvy. 

 

3. Zmluva automaticky, t. z. bez potreby vykonania právneho úkonu, zaniká dňom 

zániku oprávnenia dopravcu na zber a prepravu odpadov.  

 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou podpísanou 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak, platia pre tento zmluvný vzťah príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

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

neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov v plnom rozsahu. 
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6. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy obdrží  

objednávateľ a jeden (1) rovnopis dopravca odpadov. 

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa (www.koseca.sk). 

 

8. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej 

podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná, 

určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, že nebola 

uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho 

túto zmluvu podpisujú. 

 

 

 

V Košeci, dňa:  23.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                   Dopravca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Mgr. Radomír Brtáň                                              Tomáš Pokorný 

                          starosta obce                                             konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1

LOKALITA 1:
Bytovky Nad brehom Za Barborkou

Dolný majer Továrenská ulica Železničná ulica

Hlavná ulica Úzka ulica Želiarska ulica

Krúžok V slatinách

Rok 2020:
8.4. 6.5. 3.6.

22.4. 20.5. 17.6.

1.7. 12.8. 9.9. 7.10. 4.11. 2.12.

15.7. 26.8. 23.9. 21.10. 18.11. 16.12.

29.7. 30.12.

Rok 2021:
13.1. 10.2. 10.3. 7.4. 5.5. 2.6.

27.1. 24.2. 24.3. 21.4. 19.5. 16.6.

30.6.

14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11. 1.12.

28.7. 25.8. 22.9. 20.10. 17.11. 15.12.

29.12.

LOKALITA 2:
Bálentova ulica Pekárska ulica Sadová ulica

Nozdrovice - Horniacka ulica Pod Hôrkou Školská ulica

Nozdrovice - Mojtinárska ulica Pri tehelni Ulica športovcov

Nozdrovice - Na vyhni Prúdy Zliechovská ulica

Nozdrovice - Za parkom Rudnianska ulica

Rok 2020:
1.4. 13.5. 10.6.

15.4. 27.5. 24.6.

29.4.

8.7. 5.8. 2.9. 14.10. 11.11. 9.12.

22.7. 19.8. 16.9. 28.10. 25.11. 23.12.

30.9.

Rok 2021:
6.1. 3.2. 3.3. 14.4. 12.5. 9.6.

20.1. 17.2. 17.3. 28.4. 26.5. 23.6.

31.3.

7.7. 4.8. 1.9. 13.10. 10.11. 8.12.

21.7. 18.8. 15.9. 27.10. 24.11. 22.12.

29.9.

Harmonogram zberu
zmesového komunálneho odpadu  v obci Košeca


