
ZMLUVA 
o uložení, úprave a zneškodnení odpadu skládkováním 

č. 5/2019

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzky:

Obec Bajtava - skládka TKO
Obecný úrad v Bajtave, 943 65 Bajtava č. 86

Tel., fax: 036/7575128
Mobil: 0915 774 913
IČO: 00308757
DIČ: 
IČDPH:

2020415320 
SK2020415320

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Prima banka Slovensko, a.s. 
3859900005/5600 /faktúry/ 
3859905009/5600 /poplatok za uloženie KO/

Osoby oprávnené jednať po zmluvnej stránke; starosta obce Bajtava 
Jozef Benkó

Osoba oprávnená jednať po zmluvnej stránke: starosta obce
Ing. Ľudovít Nagy

po technickej stránke: starosta obce Bajtava
Jozef Benkó

Dodávateľ: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
Sídlo: Hlavná 74

IČO:
Pohronský Ruskov 935 62 
00307394

DIČ: 2021023675

ČI. 1 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je odber a zneškodnenie odpadov skládkováním - ukladanie 
povolených druhov odpadov na Skládku TKO v Bajtave v zmysle schváleného 
prevádzkového poriadku skládky, vydaného integrovaného povolenia na prevádzkovanie 
skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.

2. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanoveniami Vyhlášky MŽP 
SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkování odpadov a o dočasnom 
uskladnení kovovej ortuti a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. Dodávateľ ako aj prevádzkovateľ sa zaväzujú dodržiavať 
všetky povinnosti, ktoré im z vyššie uvedených a súvisiacich všeobecne právnych 
predpisov vyplývajú vrátane právnych predpisov na úseku životného prostredia.



ČI. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ skládky sa zaväzuje:
a zabezpečiť za úplatu a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve uloženie 

a zneškodnenie všetkých druhov odpadov podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy.

b predložiť dodávateľovi Potvrdenku - vážny lístok, ktorý je dokladom o prevzatí odpadu 
s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho množstva a druhu podľa 
Katalógu odpadov.

2. Dodávateľ sa zaväzuje:
a dodávať len druhy odpadu, ktoré sú uvedené v zozname, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

zmluvy.
b uhradiť prevádzkovateľovi skládky dohodnutú cenu za uloženie a zneškodnenie 

odpadov.

ČI. 3
Miesto a čas plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je Skládka TKO - Bajtava (k.ú. obce Bajtava, okres Nové 
Zámky, Nitriansky kraj). Skládka je vybudovaná ako skládka na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný.

2. Zneškodňovať odpad na skládke je povolené v pracovných dňoch nasledovne:
v pondelok a v utorok v čase od 7:00 - do 15:00 hod,
v stredu v čase od 7:00 - do 17:00 hod,
v piatok v čase od 7:00 - do 15:00 hod.

ČI. 4
Ceny a platobné podmienky

1. Cena uloženie , úpravu a zneškodnenie komunálneho dopadu je 28,00 €/t bez DPH.
2. Podľa platných právnych noriem sa k cenám pripočítava poplatok za uloženie 

odpadov na skládkach, ktorý je daní pre jednotlivé kategórie odpadu v zmysle 
Nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z, a zákona č. 329/2019 Z.z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov v znení neskorších predpisov.

3. Ceny sa každoročne upravujú. Ceny môžu byť upravené aj v priebehu roka. Zmeny 
musia mať formu písomného číslovaného dodatku k zmluve odsúhlaseného oboma 
zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ skládky bude skutočne poskytnuté 
služby dodávateľovi účtovať daňovým dokladom - faktúru v termíne do 10 dní. 
Súčasťou faktúry bude vážny lístok. Poplatok za uloženie odpadov bude účtovaný 
daňovým dokladom - faktúrou mesačne podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. 
a zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších 
predpisov.

5. Dodávateľ je poviimý uhradiť fakturovanú sumu na účet prevádzkovateľa skládky 
v termíne do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry do 



dátumu splatnosti má prevádzkovateľ skládky právo fakturovať úroky z omeškania vo 
výške 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania. Úroky sa počítajú odo dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej faktúry.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné vzťahy riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného 
zákonníka SR ako i ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú od 01.01.2020.
3. Platnosť zmluvy končí;

a) Písomnou dohodou zmluvných strán
b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu 

a výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede.

4. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných číslovaných dodatkov.
5. Zmluva vrátane neoddeliteľných príloh, je vyhotovená v dvoch rovnocenných 

exemplároch z ktorých po jej podpise obdrží každá zo zmluvných strán jedno 
vyhotovenie.

6. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zmluvné strany na znak svojej slobodnej vôle a prejavujúc bez nátlaku súhlas s obsahom 

zmluvy, zmluvu podpísali.

Prílohy: 1. Zoznam druhov odpadov, ktoré je povolené ukladať na skládku odpadov v
Bajtave

V Bajtave dňa g g _]2- 2353 V Pohronskom Ruskove dňa 3 0 -12- 2313

Za prevádzkovateľa skládky:

Jozef Benkó

starosta obce Bajtava

Za dodávateľa:


