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 ZMLUVA  
 

o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu  
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
 
 

medzi  
 

 
 
OBEC : Obec KOŠECA 
  Hlavná 36/100 
  018 64  Košeca 
   
Zastúpený : Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 
IČO : 00317390 
DIČ: : 2020610922 
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s. 
Č. účtu : SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
Telefón : 042/4468 183, 0918/461 201, 0948/40 38 38 
Fax : 042/4468 023 
(ďalej len „Obec“) 

 
a 

 
 
ZHOTOVITEĽ : TORIO plus, s.r.o. 
  Klincová 37,  
  821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
  
zapísaná na : Okres. súde v Bratislave I,odd.: Sro,vl.:113773/B 
Zastúpená : Ing. Mgr. Mário Adamec, konateľ 
IČO : 50 456 652 
DIČ : 2120340640 
IČ DPH : SK 2120340640 
Bankové spojenie : Fio banka, a.s. 
Č. účtu : 2201063103/8330 
Telefón : 00421 692 073 973 
Mobil: : 00421 911 416 713, 00421 948 011 511 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

ČLÁNOK I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou a  Zhotoviteľom vo veci  zberu,  zabezpečenia 

zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov - odpadov z triedeného zberu 
v Obci,  v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. 

2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, Program 
odpadového hospodárstva Obce na roky 2011 – 2015 a Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce č. 1/2016 o komunálnych odpadoch. 
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3. Za triedenú zložku komunálnych odpadov je pre potreby tejto zmluvy považovaný odpad 
k.č. 20 01 01 – papier a lepenka, 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na 
báze lepenky (kompozity na báze lepenky), 20 01 39 – plasty, zaradené  podľa Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ nenesie žiadne dôsledky v prípade, že  triedená 
zložka komunálnych odpadov bude obsahovať pri  odbere druhy odpadov s iným 
číselným označením podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.. 

 
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je zo strany Zhotoviteľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pre 
Obec: 

 Odber, dotriedenie, lisovanie, manipulácia  triedených zložiek komunálneho odpadu.   

   Prípadné zabezpečenie zneškodnenia  nečistôt v triedenej zložke komunálnych 
odpadov, ktoré nie sú vhodné na zhodnotenie. 

  Nakladanie a expedícia za účelom zabezpečenia zhodnotenia triedených zložiek, a to 
najmä podľa pokynov Obce, prípadne organizácie  zodpovednosti výrobcov pre obaly 
a neobalové výrobky (ďalej len „OZV“), ktorá je zmluvným partnerom Obce. 

 Preprava komunálnych odpadov veľkoobjemovými vaňovými kontajnermi (ďalej len 
„VOK“).  

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť odpad, ktorý nespĺňa požiadavky definované 
touto zmluvou. V tomto prípade Zhotoviteľ navrhne Obci vhodný spôsob zneškodnenia 
odpadu. 

 

 
ČLÁNOK III. 

MIESTO A ČAS ODBERU / PREPRAVY   ODPADOV 
 

1. Miestom služby je katastrálne územie Obce. 

2. Odber triedených zložiek  bude realizovaný  v termínoch podľa Kalendára triedeného 
zberu Obce,  prípadne priebežne v malých množstvách (do 500 kg/deň). 

3. Odber triedených zložiek sa bude uskutočňovať v prevádzke Zhotoviteľa (Areál PD, Ul. 
Krúžok, Košeca) v čase jej prevádzkovej doby. 

4. Váženie triedených zložiek zabezpečí Obec na nákladnej váhe v Zbernom dvore Obce 
Košeca, prípadne na nákladnej váhe v prevádzke Zhotoviteľa. Váhy odobratých 
triedených zložiek sa uvedú 1x mesačne na preberací list, ktorý vyhotoví Obec.   

5. Ak Zhotoviteľ z akýchkoľvek príčin nebude schopný odobrať triedené zložky, je povinný 
o tom informovať Obec minimálne 3 pracovné dni vopred a zároveň Obci oznámiť 
náhradný termín odberu – nie neskôr ako 7 kalendárnych dní od termínu podľa 
Kalendára triedeného zberu Obce. 

6. Obec môže na základe tejto zmluvy požadovať od  Zhotoviteľa realizovanie prepravy 
VOK s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi kontajnerovým autom s 
ramenovým nakladacím systémom. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať prepravu VOK 
najneskôr do 3 pracovných dní od nahlásenia požiadavky telefónom alebo emailom. 
Obec zabezpečí k preprave vystavenie sprievodky alebo dodacieho listu, jeho jeden 
exemplár priloží Zhotoviteľ k faktúre. Zhotoviteľ je povinný odvážiť odpady vo VOK pred 
prepravou na váhe v Zbernom dvore Obce Košeca a údaje zaznamenať do sprievodky 
alebo dodacieho listu.   
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ČLÁNOK IV. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

1. Odber komunálnych odpadov a  triedených zložiek komunálnych odpadov bude 
vykonávaný podľa požiadaviek definovaných zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými 
nariadeniami Obce. Obec bezplatne poskytne Zhotoviteľovi Všeobecné záväzné 
nariadenia Obce, popr. iné záväzné rozhodnutia Obce týkajúce sa predmetu zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Obci súčinnosť pri preukazovaní zhodnotenia 
odobraných triedených zložiek  komunálnych odpadov a najneskôr do 30 kalendárnych 
dní po skončení príslušného štvrťroka zabezpečiť pre potreby Obce príslušné doklady 
preukazujúce materiálový tok až po konečné zhodnotenie odpadov odobrané 
v príslušnom štvrťroku.    

3. Zhotoviteľ má právo zneškodniť nezhodnotiteľné odpady z dotriedenia na náklady Obce, 
a to iba v prípadoch, ak bola takáto požiadavka Zhotoviteľa vznesená.  

 

 
ČLÁNOK V. 

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli pri uzavretí tejto zmluvy na spôsobe určenia ceny v zmysle 

zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

2.   Cena za odber  triedených zložiek komunálneho odpadu vhodných na  zhodnotenie: 

 Papier a lepenka -  bezodplatne.  
 Cena zahŕňa: dotriedenie, lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, 

zabezpečenie zhodnotenia, náklady na zhodnocovanie. 

 Plasty -   100 €/t.  
 Cena zahŕňa: lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, zabezpečenie 

zhodnotenia. Cena nezahŕňa náklady na zhodnocovanie. 

  Kompozity na báze lepenky - 50 €/t.  
 Cena zahŕňa: dotriedenie, lisovanie, manipuláciu a naloženie, 1-mesačné skladovanie, 

zabezpečenie zhodnotenia. Cena nezahŕňa náklady na zhodnocovanie. 

3.    Cena za prepravu kontajnerovým vozidlom je: 
  Preprava - 1,30 €/km  

Manipulácia s VOK – 14,00 €/ks . 
Prepravné služby kontajnerovým vozidlom zahŕňajú naloženie a odvoz  
nezhodnotiteľných nečistôt z triedených zložiek komunálneho odpadu alebo ostatných 
komunálnych odpadov  k zmluvným zneškodňovateľom alebo zhodnocovateľom Obce. 

4.   Zmeny cien sa môžu uskutočňovať o mieru inflácie uznanú Štatistickým úradom SR a na 
základe stanovených cien zhodnocovateľov  triedených zložiek komunálnych odpadov. 

5. Iné zmeny cien sú možné len v prípade podstatne zmenených legislatívnych, 
ekonomických a hospodárskych podmienok na území SR (zmena DPH a pod.). 

6.   Zmeny cien a dodatky zmluvy musia byť odsúhlasené a podpísané obidvomi stranami a 
nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami. 

7.  Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne podľa množstva a rozsahu skutočne 
poskytnutých služieb. Faktúry budú mať splatnosť 21 dní od dňa ich vystavenia, pričom 
je možné dohodnúť splátkový kalendár. Zhotoviteľ je povinný doručiť Obci faktúru 
najneskôr 14 kalendárnych dní pred uplynutím splatnosti. V prípade, že Zhotoviteľ bude 
v omeškaní s doručením faktúry podľa predchádzajúcej vety, predlžuje sa splatnosť 
faktúry o dobu, po ktorú je v omeškaní.  
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8.  V prípade, že Obec neuhradí faktúry v stanovenom termíne splatnosti alebo podľa 
dohodnutého splátkového kalendára, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

9.   Keď bude zhotoviteľ registrovaný k dani z pridanej hodnoty, tak bude k cene zhodnotenia 
pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom 
znení. 

10. Keď počas zabezpečovania nakladania s odpadom pre Obec dôjde k preukázateľnej 
zmene nákladov, je Zhotoviteľ povinný o tom okamžite informovať Obec. Obec 
a Zhotoviteľ sa zaväzujú okamžite riešiť vzniknutý stav. 

 

 

ČLÁNOK VI. 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 
 

1. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve – odovzdanie iných druhov 
odpadov ako sú uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán je 
Obec povinná nahradiť Zhotoviteľovi škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla. 

2. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľom, najmä 
nezabezpečenie zhodnotenia triedených zložiek alebo dokladov preukazujúcich ich 
zhodnotenie, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Obci škodu, ktorá jej takýmto konaním 
vznikla.  

 
3. Nakladanie s triedenými zložkami KO je riešené v kooperácii Obce a  OZV, s ktorou má     

Obec podpísanú zmluvu. Obec má právo určiť konkrétneho zhodnotiteľa odpadu. 
 

 
ČLÁNOK VII. 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

2. Obe strany majú právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s trojmesačnou výpovednou 
lehotou bez udania dôvodu. 

3. Obe strany majú právo kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy s jednomesačnou 
výpovednou lehotou v prípade nedohody o cenách, zmenách zmluvy alebo závažného 
porušenia tejto zmluvy, ktoré nebolo napravené napriek dvom písomným upozorneniam. 
Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu nie je možné v prípade menšej dôležitosti 
porušenia záväzkov tejto zmluvy, alebo ak je podstatné porušenie záväzkov napravené  
počas štyroch týždňov po prijatí písomného  upozornenia. 
 
Za závažné porušenie tejto zmluvy oprávňujúce zmluvné strany odstúpiť od zmluvy s 
jednomesačnou výpovednou lehotou je možné považovať: 
 

 Zhotoviteľ nebude zabezpečovať služby a povinnosti v rozsahu podľa tejto 
zmluvy. 

 

 Obec bude v omeškaní s úhradou viac ako 2 faktúr po obdobie dlhšie ako 60 dní 
po lehote ich splatnosti. 
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ČLÁNOK VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej 
strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

2. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platného Obchodného zákonníka SR a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

3. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou v zmysle 
platnej legislatívy SR v tejto oblasti. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, 
marketingové informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva 
budú považovať za utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich 
nebudú zverejňovať tretím osobám a budú tieto informácie chrániť. 

5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto 
zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, 
určito a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú. 

6. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

7. Zmluva je vyhotovená v  troch (3) vyhotoveniach, z ktorých  jedno (1) vyhotovenie obdrží 
Zhotoviteľ a dve (2) Obec. 

8. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne 1 deň po zverejnení na webovom sídle obce 
www.koseca.sk. 

 
 

         27.10.2016 
Podpísané v Košeci, dňa ........................ 
 
 
 
 
 
...................................................                                          ..........................................              
            TORIO plus, s.r.o.                        Obec Košeca 
         Ing. Mgr. Mário Adamec                      Bc. Radomír Brtáň 
          konateľ                                        starosta obce             

http://www.koseca/

