
Zmluva o zbere a odvoze 

zmesového komunálneho odpadu na skládku  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník v platnom znení 

a zákona č. 223/2001 Z.z. o dopadoch v platnom znení 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno: OZO, a.s. 

Miesto podnikania: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 

V zastúpení:  Bc. Ján Bubniak – predseda predstavenstva 

IČO:   36 380 415 

DIČ:   2020126328 

IČ DPH:  SK2020126328 

Č. účtu:  SK46 1100 0000 0026 2571 4889  

Tel / Mobil:  +421 905 607 914  

Zápis v Živnostenskom registri pod č.: 505-6723 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline: odd. Sa, vložka 

10100/L 

 

(ďalej aj :Dodávateľ“) 

a 

Názov:   Obec Likavka 

Sídlo:   034 95 Likavka 815 

V mene ktorej koná: Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:   00315362 

DIČ:    2020589582   

Bank. spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK8856000000008338720001 

 

(ďalej aj „Odberateľ“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je odber a odvoz zmesového komunálneho odpadu na skládku 

ktorú určí odberateľ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. Odvoz sa uskutoční z nádob na to učených. Sú nimi: 

 nádoby v objeme 110 l, resp. 120 l (ďalej aj „zberné nádoby“) 

 

1.2 Odvoz zhromaždený v zberných nádobách bude vykonávaný zbernými vozidlami 

dodávateľa. 

1.3 Odvoz odpadu podľa tohto článku je dodávateľ povinný vykonávať v pravidelných 

týždenných intervaloch, a to: 

 zberné nádoby každý týždeň, (zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu 

na skládku), 



 v prípade mimoriadnych akcií vykoná dodávateľ odvoz odpadu na základe 

osobitnej písomnej objednávky Objednávateľa a to za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

Článok II. 

Práva a povinnosti Odberateľa 

 

2.1 Odberateľ je povinný zhromažďovať odpad v zberných nádobách vymedzených v čl. 

I tejto zmluvy. Odberateľ je povinný rozmiestniť tieto zberné nádoby na miestach 

bežne obvyklých na ich rozmiestnenie, inak po dohode s dodávateľom. 

2.2 V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. nezjazdnosti prístupovej 

komunikácie (napr. z dôvodu stavebných prác) sa odberateľ zaväzuje vyvinúť všetko 

úsilie k tomu, aby predmetnú komunikáciu sprístupnil/sprejazdnil tak, aby si dodávateľ 

mohol plniť povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. 

2.3 Škody spôsobené zamestnancami dodávateľa na majetku odberateľa je odberateľ 

povinný nahlásiť dodávateľovi bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do 7 

pracovných dní od tohto zistenia. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

3.1 Dodávateľ je povinný vykonať odvoz odpadu zhromaždeného v zberných nádobách na 

skládku: regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča. 

3.2 Dodávateľ je povinný vyprázdniť každú zbernú nádobu aj sčasti naplnenú odpadom 

a vrátiť ju na pôvodné miesto. 

3.3 Dodávateľ je povinný odstrániť prípadné znečistenie verejného priestranstva 

a stanovišťa zberných nádob, spôsobené v priamej súvislosti s ich vyprázdňovaním. 

3.4 Pri nedodržaní stanoveného termínu odvozu odpadu je dodávateľ povinný tento odvoz 

uskutočniť v náhradnom termíne, nie však neskôr ako 3 dni pred nasledujúcim 

termínom odvozu. 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za zber a odvoz odpadu z nádob za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve nasledovne: 

 Cena za zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu na skládku za jednu 

110 l, resp. 120 l nádobu je 

0,80 EUR bez DPH 

 Celková predpokladaná cena za zákazku za 1 rok je 32.032,- EUR bez DPH  

(predpokladaný počet nádob (770) x jednotková cena x počet vývozov).  

 



4.2 Odberateľ uhradí cenu podľa predchádzajúceho bodu na základe faktúry 

s náležitosťami daňového dokladu vystavenej dodávateľom a to do 14 dní od 

doručenia faktúry bezhotovostným prevodom a účet dodávateľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. 

4.3 Dodávateľ vystaví faktúru vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 

4.4 Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú 

uvedené nesprávne údaje, je odberateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote 

splatnosti spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota 

splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej 

faktúry odberateľovi. 

Článok V. 

Zmluvné pokuty 

5.1 Pri nedodržaní termínu odvozu odpadu stanoveného v čl. I. tejto zmluvy, a to ani 

v náhradnom termíne (podľa čl. III. bod 3.4) je Dodávateľ povinný uhradiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej odplaty za 

každý aj začatý deň omeškania. 

5.2 V prípade omeškania Odberateľa s úhradou dohodnutej ceny podľa čl. IV. má 

Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % 

z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

5.3 Zmluvnú pokutu/úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou, uhradí povinná strana do 

15 dní odo dňa obdŕžania písomnej výzvy na ich zaplatenie. 

 

Článok VI. 

Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden rok, plnenie predmetu zmluvy začína 

plynúť dňom 1.10.2020. 

6.2 Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je dva (2) mesiace 

a začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po jej preukázateľnom doručení 

druhej Zmluvnej strane, 

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy 

 pri opakovanom porušovaní ustanovení tejto zmluvy, 

 pri podstatnom porušení tejto zmluvy, pričom podstatným porušením sa 

rozumie najmä, ale nie len, nedodržanie podmienok uvedených v čl. III tejto 

zmluvy a nedodržanie platobných podmienok. 

6.3 Písomné odstúpenie je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 

 

 

 

 



Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými 

a očíslovanými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami, inak je zmena 

zmluvy neplatná. 

7.3 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi 

úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a že túto zmluvu podpisujú na základe vlastného 

rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že táto zmluvy 

vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité 

a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

osoby oprávnené konať v mene každej zmluvnej strane. 

7.4 Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde 

o vzniknutom spore k dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je 

oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný súd. 

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane k dispozícii jeden rovnopis tejto 

zmluvy.  

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

 

 

 

V Ružomberku dňa 30.09.2020   V Likavke dňa 30.09.2020 

Dodávateľ:      Odberateľ: 

 

 

.....................................     ....................................... 

       Bc. Ján Bubniak           Ing. Marián Javorka 

 predseda predstavenstva      starosta obce 

 

 

 


