
 
 
 

Z M L U V A č. 5 
 

o  zbere zmesového komunálneho  odpadu 
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so 
zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Číslo zmluvy objednávateľa: 2/2017/NEZ 

 
Článok  I.   

 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1. DODÁVATEĹ:  TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 

Sídlo:   Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 
Zastúpený:  Bc. Pažítka Pavol - konateľ  
Kontaktná osoba:  Galovič Ľubomír - riaditeľ 
IČO:   36 303 305 
IČ DPH:   SK2020114745 
zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11021/R 

            Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Nová Dubnica 
Číslo účtu:  SK 18 7500 0000 0040 2381 3862 
E – mail:   tekos@tekos.sk 
Telefón:   042 4432326, 4441084, 0905 583207, 0905 583209 
 
ďalej len „dodávateľ“ 
 
   a 
 

2. OBJEDNÁVATEĽ : Obec Košeca 
   Sídlo:   Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca    

Zastúpený:  Mgr. Radomír Brtáň - starosta obce 
Kontaktná osoba:  Mgr. Radomír Brtáň 
IČO:   00 317390 
DIČ:   2020610922   
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu:  SK 09 0200 0000 0030 0032 3372 
E – mail:   starosta@koseca.sk 
Telefón                042 4468 023, 0918 461 201    

 
 ďalej len „objednávateľ“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Článok II. 
 

PREDMET  ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je  zber a preprava zmesového komunálneho odpadu zo 110 l  a 1100 l  

zberných nádob  z obce Košeca za účelom jeho zneškodnenia na skládke odpadov v Dubnici nad Váhom 
- Lieskovec s frekvenciou  zberu 1x za 14 dní.  Presný harmonogram termínov zberu pre nasledujúci rok si 
zmluvné strany písomne dohodnú najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.    

    
2.2.  Požiadavky objednávateľa o ďalšie služby  pri zbere komunálneho odpadu (drobný stavebný odpad , 

objemový odpad a pod.) uloženého vo veľkoobjemových kontajneroch a  triedený odpad, budú po 
vzájomnej dohode s dodávateľom riešené dodatkom k tejto zmluve, prípadne písomnou objednávkou. 

 
 

Článok III. 
 

ČAS  PLNENIA 
 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 11.04.2017 do 31.12.2018 
  
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od tejto zmluvy každej zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana zmluvu 
porušila závažným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním zmluvy neprestane alebo 
neodstráni jeho následky. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje najmä: 
 1. preukázateľne vadné alebo oneskorené vykonávanie služby dodávateľom, 
 2. zastavenie poskytovania služby dodávateľom, ktorá je predmetom tejto zmluvy, 

3. vykonávanie predmetu zmluvy bez platného ktoréhokoľvek oprávnenia na vykonávanie 
predmetu zmluvy (napr. oprávnenie na podnikanie, oprávnenie na zber odpadov, a pod.), 

 4. neuhradenie faktúry objednávateľom viac ako 60 dní po dobe splatnosti faktúry, 
 5. opakované porušenie inej povinnosti dojednanej v tejto zmluve.  
 Odstúpenie od zmluvy je účinné  od 1. dňa nasledujúceho mesiaca od dňa doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 
               

c) výpoveďou bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od 1. dňa 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
 
 

Článok IV. 
 

CENA  -  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
    
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované služby, ktoré sú špecifikované v čl. II bod 2.1. tejto 

zmluvy za podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve nasledovne: 
 
        - Cena za zber a prepravu  1 ks 110 l  zbernej nádoby                         je 0,65 € s DPH 
        - Cena za zber a prepravu  1 ks 1100 l  zbernej nádoby                       je 4,52 € s DPH 
 
4.2. Dodávateľ vystaví faktúru 1x mesačne za  počet zberných nádob skutočne vyprázdnených pri jednotlivých 

zberoch v príslušnom mesiaci. Prílohou faktúry bude rozpis o počte vyprázdnených zberných nádob pri 
jednotlivých zberoch, vážne lístky zo skládky odpadov a kópie záznamov o prevádzke vozidla nákladnej 
dopravy. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

   



4.3. Cena za poskytnuté služby je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, ako cena dohodou zmluvných strán. 

 
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade navýšenia cien pohonných látok, DPH alebo minimálnej mzdy, 

ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy budú zmluvné strany rokovať o uzatvorení dodatku 
k tejto zmluve, predmetom ktorého bude úprava cien špecifikovaných v tomto článku. 

 
                                                                                                              
                                                                    
                                                                

Článok V. 
 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 
5.1. V prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, dodávateľ má nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
         
5.2. Pri nedodržaní termínu odvozu odpadu stanoveného v č. II bode 2.1. tejto zmluvy a to ani v náhradnom 

dohodnutom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške  200 € za každý deň 
omeškania. 

 
5.3. Zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v č. V bod 5.1.alebo 5. 2. uhradí povinná zmluvná strana do 15 dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie. 
 
 

Článok VI. 
 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 
6.1 Objednávateľ je povinný písomne informovať dodávateľa o umiestnení, počte a type (objeme) zberných 

nádob na jednotlivých stanovištiach a o ich zmenách. Informáciu o zmene je povinnosťou zaslať 
bezodkladne po skončení mesiaca, v ktorom k zmene došlo. Informácie o zmenách sú pre dodávateľa 
záväzné a budú uplatnené od najbližšieho zberu po ich obdržaní.    

 
6.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhromažďovanie odpadu v zberných nádobách, ktoré sú 

špecifikované v č. II bod 2.1. a č. IV bod 4.1. tejto zmluvy. 
 
6.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť aby príchod a odchod zberného vozidla k zbernému miestu a zo 

zberného miesta bol plynulý, nerušený a nevyskytovali sa žiadne prekážky. Objednávateľ sa zaväzuje 
vyvinúť všetko úsilie k tomu, aby predmetné zberné miesto sprístupnil, sprejazdnil tak, aby si dodávateľ 
mohol plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ak nie je možné zabezpečiť prístup k zbernému miestu, 
objednávateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie zberných nádob na náhradnom zbernom mieste alebo 
zhromaždiť odpad v jednotných plastových vreciach (o objeme max. 60 l/ks) na prístupnom mieste. 

 
6.3. V prípade, že dôjde k znemožneniu výkonu odvozu komunálneho odpadu vinou objednávateľa a došlo 

k náhradnému riešeniu, ktoré si vyžaduje zvýšené náklady, dodávateľ má právo účtovať tieto zvýšené 
náklady objednávateľovi. 

 
6.4. Škody spôsobené zamestnancami dodávateľa na majetku objednávateľa je objednávateľ povinný  

písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne po ich zistení najneskôr však do piatich pracovných dní odo 
dňa zistenia. 

 
6.5. Objednávateľ je povinný platiť dodávateľovi za poskytnuté služby, ktoré sú špecifikované v č. IV v bode          

4.1. a 4.2. tejto zmluvy. 
 



 
                                        

Článok VII 
 

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA 
 
 
7.1. Dodávateľ je povinný poskytovať služby, ktoré sú špecifikované v č. II bod 2.1. tejto zmluvy riadne, včas 

a kvalitne. 
 
7.2. Dodávateľ je povinný vyprázdniť každú zbernú nádobu označenú príslušnou nálepkou objednávateľa aj 

sčasti naplnenú odpadom a vrátiť ju na pôvodné miesto určenia. To neplatí, ak: 
a) zberná nádoba zjavne obsahuje odpady, ktorých ukladanie do zberných nádob na zmesový komunálny 
odpad je legislatívne zakázané (napr. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, 
elektroodpady z domácností, batérie a akumulátory),  
b) je zberná nádoba preťažená a manipulácia s ňou alebo jej vyprázdnenie nie je možné, 
c) je zberná nádoba poškodená a manipulácia s ňou alebo jej vyprázdnenie predstavuje zjavné riziko 
ohrozenia zdravia posádky zberového vozidla alebo poškodenie zberového vozidla.  
 

7.3 Dodávateľ je povinný emailom alebo telefonicky informovať objednávateľa o nevyprázdnení zbernej 
nádoby a o dôvode nevyprázdnenia najneskôr nasledujúci deň po vykonaní zberu do 12:00 hod.  

 
7.4 Dodávateľ nie je povinný zberať odpady uložené mimo zbernej nádoby. Takéto odpady však môže vložiť 

do vyprázdnenej zbernej nádoby.  
   
7.3. Dodávateľ je povinný odstrániť prípadné znečistenie verejného priestranstva - stanovišťa nádoby, 

spôsobené činnosťou súvisiacou s ich vyprázdňovaním. 
 
7.4. Pri nedodržaní stanoveného termínu  zberu odpadu je dodávateľ povinný tento   zber uskutočniť 

v náhradnom termíne, nie však neskôr ako tri  dni po stanovenom termíne. 
 
 

Článok VIII 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1. Táto zmluva je vyhotovená v  troch (3) rovnopisoch pričom dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis 

a objednávateľ dva (2) rovnopisy. 
 
8.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na 

webovom sídle objednávateľa. 
 
8.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, alebo neplatným, nemá táto skutočnosť 

vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov ak by tieto ustanovenia 
boli vzájomne neoddeliteľné. 

                
8.4. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona          

č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v plnom znení, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných na území SR .  

 
8.5. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou 

písomných a očíslovaných dodatkov. 
 
8.6. 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. 

 
8.7. Touto zmluvou sa ruší „ZMLUVA o vývoze komunálneho odpadu“ zo dňa 12.12.2007 v znení jej dodatkov 

. 
 
 
 
 
 
 

V  Košeci  dňa 10. 4. 2017                                                      V Novej Dubnici dňa 10. 4. 2017 
 
 
 
 
 

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

Objednávateľ                                                                               Dodávateľ 
 
 
 

 
 
                                                                                                       

 


