
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

č. 2/2021/VKK 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom jeho znení 
a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ Obec Kolárovice 
013 54 Kolárovice 389 

Zastúpený Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce 
Bankové spojenie 

číslo účtu: 

IČO 00321362 
DIČ 2020626443 
IČDPH 
Registrácia 
Splnomocnený Mgr. Jana Bugalová 
Telefón 041-5681020 

1.2 Poskytovateľ T*T, a.s. 
Andreja Kmefa 18 
010 01 Žilina 

Zastúpený Ing. Miloš Ďurajka, Člen predstavenstva 
Atena Krčmáriková, € f e n # i Ä ^ * / a 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
technických Ing. Vladisláv Belák, vedúci odvozu odpadu, 

mobil +421 908 936 376 
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic&Slovakia a.s. 

číslo účtu: 6820494002/1111 
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 
Telefón 041-562 16 35, mail: teate@t-t.sk 

Preambula 

al 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 Iďalej len „Zákon o odpadoch"/. 
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c/ Základné pojmy: 
- Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 

vykonáva 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. 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť, vykonať a dodať objednávateľovi 
služby v odpadovom hospodárstve - pristavenie veľkokapacitného kontajnera objemu 6 m3 
/ďalej len „VKK'I, prepravu odpadu, zneškodnenie odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch a 
nižšie uvedenými ustanoveniami tejto zmluvy, a objednávateľ je povinný za poskytnuté služby 
zaplatiť. 

2.2 Predmet zmluvy zahffta podrobnejšie: 
a) Zber a prepravu odpadu prostredníctvom VKK. 
b) Zneškodnenie odpadu na skládke odpadu, resp. zhodnotenie odpadu v zariadení na to 

20 03 07 Objemný odpad 

20 03 08 Drobný stavebný odpad 

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 
Objednávateľ uhradí poskytnuté služby prevodným príkazom, poskytovateľ vystaví daňový 
doklad (faktúra) musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

4.2 Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a pri fakturácii 
sú zaťažované daňou z pridanej hodnoty. Poskytovateľ služby je platcom DPH. 

4.3 Okrem cien za poskytnuté služby je samostatne fakturovaný poplatok za uloženie odpadov 
v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, nezaťažený DPH. Daňový doklad (faktúra) musí mať 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

4.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní. Zmluvná pokuta pri omeškaní s úhradou za poskytnuté služby 
sa dojednáva vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

HL NAKLADANIE S OOPÄDM 

:iť zber, prepravu a zneškodnenie/zhodnotenie nasledovných 
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V. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 

A. Povinnosti poskytovateľa: 

5.1 Poskytovatef je povinný zabezpečovať a vykonávať všetky služby uvedené v predmete zmluvy 
včas a riadne, v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a touto zmluvou. 

5.2 Poskytovateľ je povinný vyprázdňovať VKK tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 
ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode na majetku alebo poškodeniu 
životného prostredia. 

B. Povinnosti objednávateľa: 

5.3 Objednávateľ určí miesta, na ktorých budú umiestnené VKK so súhlasom poskytovateľa. 

5.4 Objednávateľ akceptuje požiadavku poskytovateľa na nepreťažovanie VKK nad 8 ton. 
V opačnom prípade si je vedomý nemožnosti odvezenia odpadu. 

VI. TRVÁME A UKONČENIE ZMLUVY 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy možno ukončiť písomnou dohodou 
zmluvných staftn, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s mesačnou 
výpovednou Ipbotau. V$|g£fedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpMKti. "\ 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
7.4 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ 

a jedno objednávateľ. 

V Žilina, dňa 08.02.2021 / V Žiline, dňa 08.02.2021 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
í + » ,8 .s . . * KiTieía - .8 .010 01 Žilina 
IC DPH: SK2020106429. DIČ: 2020106429 

tel/fax: 041/5621 073 
Éfkmmmí o1« 

Ing. Jozef Hruštinec, staros ta c bce 
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akciová spoločne** 

CENNÍK PREPRAVY A ZNEŠKODNENIA ODPADOV 

VEĽKOKAPACITNÝMI KONTAJNERMI 

- naloženie a odvezenie odpadu uloženého vo VKK objednávateľom 
(VKK maj etok zákazníka) 

- odvoz odpadu 
- uloženie odpadu (jeho zneškodnenie) na skládke odpadov 

Cena v EUR 
bez DPH 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

1. Vývoz odpadu VKK do vzdialenosti 10 km 126,00 € 151,20 € 
2. Vývoz odpadu VKK do vzdialenosti 15 km 158,00 € 189,60 € 
3. Vývoz odpadu VKK do vzdialenosti 20 km 190,00 € 228,00 € 
4. Vývoz odpadu VKK do vzdialenosti 25 km 222,00 € 266,40 € 
5. Vývoz odpadu VKK do vzdialenosti 30 km 254,00 € 304,80 € 
6. Za každý ďalší km nad vzdialenosť 30 km 1,60 € 1,92 € 
7. Manipulácia na Zberni odpadov „._ 3,50 € 4,20 € 
8. Preprava na SkladKu oďplŕäov ŽíäTSd^renôm 38,00 € 45,60 € 

V cene nie je zahrnuté opotrebenie VKK (majetok zákazníka). 

Okrem ceny je samostatne fakturovaný poplatok za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 329/2018 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. 

Cenník je prílohou Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. 

Schválil: 
Ing. Miloš Ďurajka L. 1.1.2021 14/2021 Schválil: 
Mgr. Alena Krčmáriková 

1.1.2021 14/2021 

Meno Podpis Platnosť od Číslo 
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