
ZMLUVA č. 271/2019/CZO 
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Kolárovice 

013 54 Kolárovice 
Ing. Jozef Hruštinec - starosta 

00321362 
22020626443 
SK 

T+T, a. s. 
Andreja Kmeťa 18 
010 01 Žilina 
Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 
Bc. Juraj Hollý, vedúci prevádzky 

Mobil: +421 905 693 858 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s. 
číslo účtu: 6620494002/1111 
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2049 4002 
IČO: 36 400 491 
DIČ: 2020106429 
IČDPH: SK2020106429 
Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L 

Preambula 

a/ Poskytovateľ služieb je právnická osoba založená podľa platného právneho poriadku SR, t.j. príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Podľa tohto právneho poriadku je tiež subjektom práva, ktorý má 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Poskytovateľ prehlasuje, že je držiteľom oprávnenia na 
poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
Poskytovateľ prehlasuje, že osoby, ktoré za neho konajú, majú na takéto konanie plnú spôsobilosť 
a oprávnenie. 

b/ Objednávateľ je pôvodca alebo držiteľ odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o odpadoch"/. 

c/ Základné pojmy: 

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vy
konáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo 
zloženia týchto odpadov, v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o odpadoch. 

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, v zmysle § 4 ods. 2 Zákona 
o odpadoch. 
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Objednávateľ: 

Zastúpený 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
IČO : 
DIČ : 
IČDPH: 
Registrácia: 
Telefón: 

Poskytovateľ: 

Zastúpený: 



II. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Úhradu poskytovaných 
služieb realizuje Objednávateľ v prospech Poskytovateľa na základe mesačných faktúr bankovým prevodom 
s lehotou splatnosti 45 dní. 

3.2 Pri jednorazovom zneškodňovaní odpadu sa platba vykoná hotovostnou platbou do pokladne Poskytovateľa. 
V odôvodnených prípadoch je Poskytovateľ oprávnený uplatniť zálohovú platbu preplatením zálohovej faktúry 
zo strany Objednávateľa. 

3.3 Ceny za poskytnuté služby budú pri fakturácii zaťažované podľa zákona o dani z pridanej hodnoty príslušnou 
sadzbou DPH. Ceny neobsahujú poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, 
tento je fakturovaný samostatne za odpady zneškodňované na skládke odpadov. 

3.4 Ak faktúra Poskytovateľa nemá predpísané náležitosti v zmysle príslušného zákona o DPH, alebo ak faktúra 
obsahuje nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru Pos.kytovateľcvi 
s i — d a n í m chýbajúcich náležitosti alebo vyznačením nesprávnych údajov. V prípade, že Objednávateľ 
oprávnene vrátil faktúru, preruší sa lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi. 

3.5 Úrok z omeškania úhrady faktúry je dojednaný vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastavenia poskytovania služieb v prípade omeškania s úhradou dvoch po 
sebe idúcich faktúr zo strany Objednávateľa. 

IV. 
DRUHY ODPADOV 

4.1 Zmluvné strany potvrdzujú zhodnotenie/zneškodnenie nasledovných druhov odpadov podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Kat.č. Kat. Názov odpadu Cena/MJ 

20 02 01 O Biologický rozložiteľný odpad 45,-€/tona 

V prípade väčšieho počtu druhov odpadov budú tieto uvedené v samostatnej prílohe, ktorá bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

4.2 Objednávateľ prehlasuje, že si je vedomý právnych následkov, ktoré môžu byť voči nemu uplatnené 
v prípade dovezenia iného druhu odpadu, na aký je zmluva uzatvorená. 
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PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Na základe tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie 
odpadov v Centre zhodnotenia odpadov v Hornom Hričove. Poskytovateľ zabezpečí vytriedenie zložiek odpadov, 
ich energetické alebo materiálové zhodnotenie, resp. zneškodnenie na legálnej skládke odpadov v zmysle 
Zákona o odpadoch a nadväzujúcich vyhlášok. 

2.2 Objednávateľ zabezpečí prepravu odpadov do Centra zhodnotenia odpadov v Hornom Hričove a zatriedenie 
odpadov podľa druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov. 



/ 

v. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5.1 Objednávateľ je povinný doviesť odpad s riadne vyplneným sprievodným lístkom, s uvedením dátumu 
prepravy, druhu odpadu, uvedením ŠPZ vozidla, potvrdeným podpisom a pečiatkou. Sprievodné lístky sú 
evidované dvojmo. 

5.2 Poskytovateľ vystaví vážny lístok (dvojmo) s potvrdením o prijatí odpadu na zhodnotenie/zneškodnenie. 
Vážny lístok spolu so sprievodným lístkom uschová Poskytovateľ pre účely fakturácie a kontroly v zmysle Zákona 
o odpadoch. 

5.3 V prípade poruchy vážneho zariadenia, resp. pri výpadku elektrického prúdu vykoná Poskytovateľ prepočet 
objemovej jednotky na hmotnostnú prostredníctvom koeficientov podľa druhu odpadu. 

5.4 Pracovníci Objednávateľa, ktorí vstupujú do Centra zhodnotenia odpadov sú povinní: 
5.4.1 dodržiavať pokyny na informačných tabuliach, umiestnených v areáli 
5.4.2 dodržiavať usmernenia pracovníkov Poskytovateľa ohľadne miesta zloženia odpadu 
5.4.3 dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel v areáli 20 km/h 
5.4.4 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi 
5.4.5 dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli Centra zhodnotenia odpadov 
5.4.6 dodržiavať zákaz pracovať pod vplyvom alkoholických alebo omamných a psychotropných látok 

6.1 Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou dňom podpísania zmluvnými stranami a s účinnosťou od 
01.07.2019. Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou bez 
uvedenia dôvodu v mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6.4 Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V Žiline, dňa: 27.06.2019 

OBEC KOLÁROVICE 
obecrw frad 

013 54 KOL|ROVICE 
IČO: 321368, Dlčé^0206a6443 

Za Objednávateľa 
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