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ZMLUVA č. :  
o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými 

odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce  
uzavretá v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle náleţitostí zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 1. Objednávateľ 
Objednávateľ Obec Malé Zálužie 

Sídlo Malé Zálužie 63,951 24 
Zastúpený Emília Strihová 

Osoby oprávnené k zastupovaniu Emília Strihová 
Telefón, fax 037/7894061 

Email oumalezaluzie@gmail.com 
IČO, IČ DPH 00656160,2021090137 

Bankové spojenie 0812046004/5600 
 Dexia Banka Slovensko 

 
 
 
2. Zhotoviteľ 

Obchodný názov ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.  
Sídlo Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

Zastúpený Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. 
Osoby oprávnené k zastupovaniu Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. 

Osoba zodpovedná za veci 
technického charakteru 

Ing. Michal Karban 
0903 270 142 

Telefón, fax 037/772 30 50 
Email envigeos@envigeos.sk, karban@envigeos.sk 

IČO, IČ DPH 31434347, SK2020405893 
Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 

3307/N  
Bankové spojenie Ľudová Banka, a.s. 

Číslo účtu 4220114606/3100 
 

 

Čl.II 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa poskytovať sluţby 
v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (KO),  drobnými stavebnými odpadmi (DSO) 
a nebezpečnými odpadmi (NO) v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vykonávacích predpisov tohto zákona, 
v rozsahu dohodnutom podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude zabezpečovať zber 
odpadu uloţeného v dohodnutých  zberných nádobách a veľkoobjemových kontajneroch, 
v nasledovnej špecifikácii : 110l, 120l, 240l, 1100l. Pre nakladanie s KO a DSO platia 
dohodnuté podmienky tejto zmluvy a právne predpisy platné pre oblasť nakladania 
s odpadmi.  
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2.2 V rámci tejto zmluvy sa za KO a DSO povaţujú odpady z domácnosti vznikajúce na území 
objednávateľa, ktorým je územie obce Malé Záluţie, pri činnosti fyzických osôb a odpady 
podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa.  
Za odpady z domácností sa povaţujú aj odpady z nehnuteľností slúţiacich fyzickým 
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp. Komunálnymi 
odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci (u objednávateľa) pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom objednávateľa alebo v správe 
objednávateľa, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene. 

 
2.3 Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú moţno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. 
 
2.4 Nevhodným odpadom v rámci tejto zmluvy je odpad, ktorý nemá povahu KO a DSO. 

 

Čl. III 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Cena za poskytované sluţby je upravená v prílohe č.1 - cenníku, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy. Úhradu poskytovaných sluţieb realizuje objednávateľ odpadu v prospech 
zhotoviteľa zhotoviteľa odpadu na základe vystavených mesačných faktúr a to bankovým 
prevodom s lehotou splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry. Zhotoviteľ fakturuje 
objednávateľovi poskytnuté sluţby podľa dohodnutého cenníka ako násobky jednotkovej 
ceny za poskytnuté sluţby. Ceny za poskytnuté sluţby budú pri fakturácii zaťaţované 
podľa zákona o dani z pridanej hodnoty príslušnou sadzbou DPH.  

3.2 K odplate za nakladanie s KO a DSO je zhotoviteľ oprávnený pripočítať si čiastku vo výške 
platnej sadzby podľa zákona č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloţenie odpadov  a ďalších 
poplatkov, ak tak stanovujú osobité právne predpisy. 

3.3 Zhotoviteľ bude vystavovať súhrnné faktúry mesačne. Úrok z omeškania úhrady faktúry je 
dojednaný vo výške 0,05% z dlţnej sumy za kaţdý deň omeškania. 

3.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo pozastavenia poskytovania sluţieb v prípade omeškania 
s úhradou aspoň dvoch faktúr zo strany objednávateľa. 

3.5 Úprava ceny zo strany zhotoviteľa bez akceptácie (ak nie je ďalej stanovené inak) 
objednávateľa je prípustná v týchto prípadoch : 

a) v prospech zhotoviteľa sa dojednáva právo upraviť dojednané ceny s účinnosťou od 1. 
januára kaţdého nasledujúceho kalendárneho roku platnosti obchodnej zmluvy 
o priemernú mieru inflácie vo  výške oznámenej Štatistickým úradom SR, zistenou podľa 
vývoja úhrnného indexu spotrebiteľských cien tovarov a sluţieb v Slovenskej republike; 
úpravu ceny podľa tohto ustanovenia vykoná zhotoviteľ so spätnou účinnosťou od 1. 
januára príslušného kalendárneho roku a oznámi to písomne objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu potom, čo zistí výšku inflácie. 

b) ak dôjde ku zvýšeniu nákladov o viac ako 10 % v porovnaní s nákladmi 
predpokladanými zhotoviteľom na vykonávanie dojednaných sluţieb pri podpise obchodnej 
zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený písomne navrhnúť príslušnú úpravu ceny za vykonávanie 
dojednaných sluţieb. Objednávateľ má povinnosť sa k takému návrhu písomne vyjadriť do 
15-tich dní od dátumu jeho preukázateľného doručenia. Ak sa nevyjadrí objednávateľ 
písomne v tejto lehote, má sa zato, ţe návrh na úpravu cien akceptuje. Ak odmietne 
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objednávateľ písomne navrhnutú úpravu ceny, je zhotoviteľ oprávnený od obchodnej 
zmluvy odstúpiť. 

 

 
 

Čl. IV 
MIESTO A DOBA PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať odpady v mieste ich zhromaţdenia objednávateľom podľa 

prílohy č.1 tejto zmluvy. Miesto určenia  je miesto určené zhotoviteľom. 
 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať dohodnuté sluţby v dobe plnenia - frekvencii zvozu 

dohodnutej podľa prílohy č.1 

Čl. V 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Zhotoviteľ: 
 
5.1 Zhotoviteľ je povinný poskytovať dohodnuté sluţby plne v súlade s platnou legislatívou 

v oblasti odpadového hospodárstva.  
 
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať kontrolu ním prevzatých odpadov počas ich preberania, 

ako aj počas prepravy. Ak zhotoviteľ zistí, ţe sa jedná o nevhodný odpad, nie je povinný 
ho prevziať. Takýto stav nie je povaţovaný za neplnenie záväzkov zo strany zhotoviteľa. 
 

5.3 Ak zhotoviteľ zistí nevhodný odpad aţ po jeho prevzatí, bez zbytočného  odkladu vyzve 
objednávateľa, aby s daným odpadom ďalej naloţil na vlastné náklady. Ak tak 
objednávateľ neučiní v lehote do troch dní, zhotoviteľ je oprávnený bez súhlasu 
objednávateľa a na náklady objednávateľa s daným odpadom ďalej naloţiť.  
 

5.4 Ak zhotoviteľovi vznikne škoda v dôsledku dodania nevhodného odpadu objednávateľom, 
je zhotoviteľ oprávnený domáhať sa náhrady takto vzniknutej škody. 

 
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť nečistoty na komunikácii, ak k znečisteniu došlo pri 

vyprázdňovaní  zberných  nádob.  
 

5.6 Ak zhotoviteľ nevyprázdni niektorú zo zberných nádob z dôvodov, ktoré nemohol 
ovplyvniť, uskutoční zjednanie nápravy do 48 hodín po odpadnutí prekáţky, pre ktorú 
nemohol odvoz realizovať.  

 
 
Objednávateľ: 
 
5.7 Objednávateľ súhlasí s váţením hmotnosti odpadu, ktoré bude vykonané zhotoviteľom na 

váţiacom zariadení v mieste určenia, prípadne iným, oboma stranami dohodnutým 
spôsobom. 

 
5.8 Objednávateľ umiestni zberné nádoby v primeranej vzdialenosti od miesta ich nakládky 

a zabezpečí prístupnosť miest pre zvozovú techniku zhotoviteľa. 
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5.9 Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa minimálne týţdeň vopred o plánovaných 
opatreniach v rámci obce, ktoré majú vplyv na poskytovanie sluţieb zo strany zhotoviteľa. 
V takomto prípade, sa obe strany dohodnú na náhradnom riešení. Obdobne budú zmluvné 
strany postupovať v prípade ţivelných udalostí, havárií a iných objektívnych prekáţok. 

 
5.10 Objednávateľ odpadu akceptuje poţiadavku zhotoviteľa na nepreťaţovanie zberných 

nádob. Inak je objednávateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť ich vyloţenie. Ak tak 
objednávateľ neurobí, zhotoviteľ vykoná nápravu na náklady objednávateľa. 
 

5.11 Objednávateľ je zodpovedný za to, ţe pri uloţení viacerých druhov odpadov nedôjde k ich 
vzájomnej reakcii. Inak je zodpovedný za škodu, ktorú týmto zhotoviteľovi spôsobil. 
 

5.12 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi všetky náleţitosti potrebné k deklarovaniu 
odpadov v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhl.MŢP SR č.283/2001 Z.z. 
a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.  
Pri zbere a preprave nebezpečného odpadu (NO), je objednávateľ povinný potvrdiť 
sprievodný list NO a  identifikačný list NO. 
 

5.13 Objednávateľ je povinný pri likvidácii odpadu kategórie „N“ (nebezpečný odpad) 
zabezpečiť jeho analytickú kontrolu akreditovaným laboratóriom. Analýzu doručí 
zhotoviteľovi min. 5 dní pred poţadovaným odvozom odpadu. Na poţiadanie 
objednávateľa zabezpečí analytickú kontrolu zhotoviteľ na náklady objednávateľa. 
Analytickú kontrolu nebezpečných odpadov je potrebné vykonať len v prípade, ţe sa jedná 
o odpady, ktorých nebezpečné vlastnosti nie sú beţne známe (bliţšie upravuje vyhl. MŢP 
SR č.283/2001 Z.z., §19). Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami 
zhodnými s pôvodným výrobkom (ţiarivky, akumulátory a pod.), povaţujú sa za analytickú 
kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zloţení. Ak ide o 
nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloţenia 
odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa povaţujú údaje o relevantných nebezpečných 
vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry. 
 

5.14 Objednávateľ umoţní zhotoviteľovi odobrať kontrolnú vzorku odpadu za účelom overenia 
správnosti zisteného stavu. V prípade nezhody s deklarovaným stavom má zhotoviteľ 
právo odpad vrátiť a objednávateľovi vyúčtovať preukázateľne vzniknuté náklady. 
V prípade škody, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivého stavu analýzy, nesie 
zodpovednosť za prípadne škody objednávateľ. 
Objednávateľ je povinný ihneď informovať zhotoviteľa o zmene vlastností odpadov 
pôvodne uvedených. 
 

5.15 Objednávateľ sa zaväzuje dodrţiavať pokyny zhotoviteľa pri dodávaní odpadov. 
 

5.16 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú vplyv na poskytovanie sluţieb zo strany zhotoviteľa tak, aby poskytované 
sluţby mohli byť vykonávané v súlade so záväzkami zhotoviteľa. 

 
 
 

Čl. VI 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

6.1 Reklamáciu nekvalitne vykonaného, resp. neuskutočneného zberu odpadu je objednávateľ 
povinný hlásiť ihneď a uplatniť si ju u zhotoviteľa aj písomnou formou. Za opodstatnenú 
reklamáciu bude povaţovaná iba reklamácia písomne potvrdená zodpovedným zástupcom 
zhotoviteľa. 



 5 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú ( do zahájenia projektu Ponitrianske zdruţenie obcí )  
a nadobúda platnosť od 1.8.2011. Platnosť zmluvy moţno ukončiť vzájomnou písomnou 
dohodou alebo písomnou výpoveďou oboch zmluvných strán bez uvedenia dôvodu v 3-
mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.2. Ak počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy vznikne potreba poskytnutia aj ďalších sluţieb 
zo strany zhotoviteľa  v prospech objednávateľa, zmluvné strany za týmto účelom uzavrú 
dodatok k zmluve, prípadne novú zmluvu. 

7.3. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy a jej príloh je moţné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

7.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaţdú zmluvnú stranu po jednom 
vyhotovení. 

7.5. Zmluvné strany  prehlasujú, ţe si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
svojho súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

 V Malom Záluţí, dňa 28.7.2011                       V Luţiankach, dňa 29.7.2011 

 

 

 

 

   ..............................................                                       ...................................................... 
          Za objednávateľa                                                                    Za zhotoviteľa      
                                                                                          Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. 
                                                                                                  konateľ spoločnosti 
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PRÍLOHA č. 1 
 

 
CENNÍK ( platný pre rok 2011 ) 

 
 
1. Komunálny (zbytkový) odpad..............frekvencia zvozu: 1 x za  30 dní  – podľa poţiadavky 
 
- 1nádoba (110 l, 120 l 1100 l, vyprázdnenie, manipulácia, odvoz ).....................0,6€/18 Sk 
- 1 tona ( zneškodnenie - uloţenie na skládku )............................................21,58 €/650Sk/t 
- poplatok za uloţenie odpadov na skládke  
      ( podľa zákona č.17/2004 Z.z.,pre rok 2011  ).............................................4,98€/150 Sk/t        
 
 
2.Veľkoobjemový odpad ............................................ ............. ..2 x ročne – podľa poţiadavky 
   
-  Veľkoobj.kontajner (VOK)  ramenový 7,12 m3  
    (pristavenie, manipulácia, odvoz )..............................................................82,98 €/ 2 500 Sk  
- Veľkoobj.kontajner (VOK)  hákový 30 m3  
    (pristavenie, manipulácia, odvoz ).............................................................149,37 €/4 500 Sk  
-  1 tona ( zneškodnenie odpadu ).................................................................... 21,58 €/650Sk/t 
-  poplatok za uloţenie odpadov na skládke  
   ( podľa zákona č.17/2004 Z.z., pre rok 2011 ).................................................4,98 €/150 Sk/t   
 
 
3. Stavebný odpad..........................................................................................podľa poţiadavky 
 
-  Veľkoobj.kontajner (VOK)  ramenový 7,12m³ 
    (pristavenie, manipulácia, odvoz )..............................................................82,98 €/ 2 500 Sk  
-  1 tona ( zneškodnenie odpadu ).....................................................................9,63 €/ 290 Sk/t 
-  poplatok za uloţenie odpadov na skládke  
   ( podľa zákona č.17/2004 Z.z., pre rok 2011 )...................................................0,33 €/10 Sk/t   
 
 

 

4. Separovaný zber...........................................12 x ročne, mobilný systém – podľa požiadavky 

 

- PET, sklo, papier,..................................................................0,03 €/0,90 Sk obyvateľ 

 

- Za jednotlivé komodity druhotných surovín – výkup          PET:.....70 € / 2 109 Sk/t 

                                                                                                               Papier...40 € / 1 205 Sk/t 

                                                                                                               Sklo......10 € / 301,3 Sk/t 

                                                                                       

  

 

5. Kovový šrot...............................................................................................podľa požiadavky 

 

- individuálna cena podľa aktuálnych cenníkov železiarní 
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6. Nebezpečný odpad, elektroodpad............................................................................2 x ročne 
    - mobilný systém, vývoz a zneškodnenie ................................................................ .v cene 

 
                
Katalógové číslo pre NO a elektroodpad: 

13 02 05 (Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje)..........................N 

15 01 10 (Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok alebo nimi kontaminované)....................N 

15 02 02 (Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov), handry na čistenie a  

odevy kontaminované nebezpečnými látkami).......................................................................N 

20 01 21 (Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť)....................................................................N 

20 01 23 (Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky) ..............................N 

20 01 35 (Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 

 a 200123 obsahujúce nebezpečné časti)...............................................................................N 

20 01 36 (Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21  

a 20 01 23 a 20 01 35)............................................................................................................N 

20 01 26 (Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25)...............................................................N 

20 01 27 (Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice obsahujúce nebezpečné látky)..............N 

20 01 33 (Batérie a akumulátory)............................................................................................N 

 

 
7. Legislatívny servis (vedenie evidenčných listov, podávanie hlásenia, ţiadosť na RF    

    o nárokovateľný príspevok obce, poradenstvo)..........................................................v cene 

 
 
 

Ceny sú uvedené bez DPH 
 
 
 

 
 
V Malom Záluţí, dňa  28.7.2011                                 V Luţiankach, dňa.29.7.2011 
.......  
 
 
 
 
......................................................                                        .................................................. 
 Za objednávateľa                                                                       Za zhotoviteľa 
                                                                                                   Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. 
                                                                                                           konateľ spoločnosti
 


