
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov za účelom ich uloženia 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej v texte tiež ako „zmluva“)

Článok I 
Zmluvné strany

(ďalej tiež ako „objednávateľ“)

1. Objednávateľ: Obec Pohronský Ruskov
sídlo: Hlavná 74
zastúpený:
IČO:
DIČ: 
oprávnený konať vo 
veciach zmluvy:

Ing. Ľudovít Nagy, starosta obce, 
00307394 
2021023675

(ďalej tiež ako „poskytovatel’“)

2. Poskytovatel’: Obec Hronovce
sídlo: Levická cesta č. 3
zastúpený:
IČO:

Róbert Csudai. starosta obce 
00307041

DIČ: 2021023576
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK44 5600 0000 0022 0558 5005
Zapísaný: OU-LV-OZP-2019/018723-2 

živnostenský register č. 420-33735

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a poskytovatel’ označujú spolu aj ako „ zmluvné strany“

Článok II 
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je „Naloženie a odvoz komunálneho odpadu“ a to 
v súlade s touto zmluvou, s požiadavkami objednávateľa, v rozsahu, obsahu a kvalite podľa 
ponuky poskytovateľa, (ďalej v texte tiež ako „predmet zmluvy“ )

2. V súlade so znením ods. 1 tohto článku zmluvy sa poskytovatel’ zaväzuje, že zabezpečí pre 
objednávateľa počas jedného roka
• naloženie a odvoz komunálneho odpadu (manipulácia so zbernými nádobami, doprava),
• ostatné služby súvisiace s plnením predmetu plnenia resp. časti predmetu plnenia podľa

tejto zmluvy.
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článok III
Rozsah a miesto vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu a termín

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu v 
zmysle článku II ods. 2 tejto zmluvy určuje objednávateľ.

2. Miestom plnenia tejto zmluvy je katastrálne územie obce Pohronský Ruskov.
3. Poskytovatel’ sa zaväzuje zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby náhradné plnenie 

povinností uvedených v článku II tejto zmluvy, pokiaľ plnenie povinností nemôže 
zabezpečiť sám v dohodnutom termíne a z dôvodov prekážok na jeho strane. Za takto 
zabezpečené náhradné plnenie nemá poskytovatel’ nárok na vyrovnanie prípadných 
zvýšených nákladov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet plnenia tejto zmluvy zabezpečí poskytovatel’ pre 
objednávateľa v nasledovných predpokladaných termínoch:
a) v čase od 01. Januára 2020 do 31. Decembra 2020
b) v trojtýždennom zbere, resp. v zmysle článku III. ods. 1 tejto zmluvy.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel’ sa zaväzuje že:
• v termíne uvedenom v článku III ods. 4 tejto zmluvy riadne vykonávať predmet 

plnenia tejto zmluvy podľa článku II zmluvy formou množstvového zberu za 
podmienok určených objednávateľom a touto zmluvou,

• vyprázdňovať zberné nádoby a/alebo kontajnery z odvozného miesta 
prostredníctvom zberných vozidiel poskytovateľa tak, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, a aby nedochádzalo ku škodám na 
majetku a poškodzovaniu životného prostredia a po vyprázdnení ich vrátiť na 
pôvodné odvozné miesto; v prípade nesprístupnenia zberných nádob a/alebo 
kontajnerov sa má za to, že poskytovatel’ vykonal odvoz v riadnom termíne (za 
nesprístupnenie zberných nádob a kontajnerov sa považuje aj neumožnenie vstupu 
k Stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov); 
nesprístupnenie zberných nádob a/alebo kontajnerov, resp. znemožnenie prístupu k 
stanovišťu je poskytovatel’ povinný objednávateľovi jednotlivo preukázať,

• v deň odvozu odstrániť komunálny odpad na stanovišti a znečistenie stanovišťa a 
jeho okolia do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,

• prepravovať komunálny odpad vozidlami na to určenými; pri preprave je 
poskytovatel’ povinný a zaväzuje sa dodržiavať platné právne predpisy,

• preukázať objednávateľovi počet vykonaných odvozov komunálneho odpadu 
v termíne požadovanom objednávateľom ako podklad k predloženej faktúre,

• v prípade neuskutočnenia odvozu z dôvodu na strane poskytovateľa zabezpečiť 
v súlade s touto zmluvou náhradný zber a/alebo odvoz najneskôr do jedného 
pracovného dňa.

2. poskytovatel’ sa ďalej zaväzuje predložiť objednávateľovi pred nadobudnutím platnosti tejto 
zmluvy:

- originál alebo kópiu platného súhlasu vydaného príslušným Okresným úradom 
podľa zákona o odpadoch v platnom znení na prevádzkovanie zariadenia na 
zvoz odpadov, alebo predloženie iného platného dokladu o ďalšom zmluvnom 
zabezpečení.
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- originál alebo kópiu platného dokladu o oprávnenie poskytovateľa u vecne 
a miestne príslušného orgánu štátnej správy,

- adresu a kontaktnú osobu na prevádzkovateľa skládky odpadov a zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov,

3. Obj ednávateľ sa zaväzuj e:
• v prípade potreby prostredníctvom mailovej komunikácie aktualizovať 

poskytovateľovi požiadavky na zber a prepravu komunálnych odpadov v súlade s 
článkom II tejto zmluvy,

• poskytovať poskytovateľovi súčinnosť pri riešení problémov v súvislosti s plnením 
povinností vyplývajúcich pre poskytovateľa z tejto zmluvy.

Článok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako vzájomne 
odsúhlasenej ponuky poskytovateľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a to 
maximálne;

a) 1,90 EUR za Ikm jazdy zberných vozidiel, (rátajú sa ubehnuté km len jedným 
smerom, vždy dlhší preukázaný smer prepravy)
b) aktuálna hodinová mzda obsluhy zberného vozidla v danom období (vodič a 
2 manipulátori), za nevyhnutne odpracovaný čas na riadne vykonanie predmetu 
plnenia podľa článku II tejto zmluvy

2. Poskytovatel’ má nárok v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy na cenu za riadne vykonaný 
predmet plnenia podľa článku II tejto zmluvy s tým, že:

a) merná j ednotka j e definovaná v opise predmetu zákazky, ktorý j e súčasťou 
cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy,

b) v cene za mernú jednotku sú zahrnuté všetky služby a poplatky súvisiace
s plnením predmetu zmluvy,

c) preukáže objednávateľovi počet vykonaných odvozov a uloženie komunálneho 
odpadu v danom období.

3. V prípade ak poskytovatel’ je v omeškaní splnením predmetu tejto zmluvy, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 EUR za každý i začatý deň a každý 
i začatý prípad omeškania zvlášť.

4. V prípade ak objednávateľ neumožní poskytovateľovi riadne plnenie predmetu zmluvy 
podľa článku II tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 
100 EUR za každý i začatý prípad neumožnenia zvlášť.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne plnenie predmetu tejto zmluvy uhradí 
objednávateľ poskytovateľovi vždy jednorázovo v lehote do 14 dm' odo dňa riadneho 
poskytnutia služby a jej prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy formou faktúry. 
Faktúru vystaví poskytovatel’ a doručí objednávateľovi po riadnom splnení predmetu tejto 
zmluvy.

6. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu a neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry je aj písomné potvrdenie o počte vykonaných odvozov komunálneho 
odpadu, a potvrdenie o uložení odpadu

7. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi a poskytovatel’ je povinný faktúru podľa charakteru 
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nedostatku opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú. Prevzatím nového, resp. upraveného 
daňového dokladu začína objednávateľovi plynúť nová štrnásť (14) dňová lehota splatnosti.

Článok VI
Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01.2020 do 31.12,2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou objednávateľa s tým, že výpovedná lehota 1 mesiac a začína plynúť 
nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami vopred 
odsúhlasenými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch, zákona o verejnom obstarávaní a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

3. V prípade, ak informácie poskytované pri plnení podľa tejto zmluvy sú predmetom ochrany 
osobných údajov, poskytovatel’ je povinný postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
príslušného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami štatutárnych 
orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) identických rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní 
oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží objednávateľ 
dve (2) a poskytovatel’ dve (2) vyhotovenia.

V Hronovciach dňa 01.01.2020
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OKRESNÝ 
ÚRAD 
LEVICE odbor živnostenského podnikania

Ul. Ľ, Štúra 53. 934 03 Levice

OU-LV-OZP-2019/018723-2 
č. živnostenského registra 420-33735

V Leviciach 18.11. 2019

OSVEDČENIE
O živnostenskom oprávnení

Obchodné meno: Obec Hronovce
Právna forma: Obec

Sídlo: Levická cesta 325/3,935 61 Hronovce
Pridelené IČO: 00 307 041

na vykonávanie živnosti

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Vznik živnostenského oprávnenia: 18.11. 2019

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 2 
písm. a) podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ján Janáč 
vedúci odboru


