Zmluva o o zabezpečení služieb v odpadovom
hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu
č. 275 20 01
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Dražice
Sídlo: Dražice č.32, 980 23 Teplý Vrch
V zastúpení: Krisztián Kovács – starosta obce
IČO: 00650196
DIČ : 2021293296
Bankové spojenie: VÚB a.s., Rimavská Sobota
Číslo účtu: 19328392 / 0200
IBAN : SK21 0200 0000 0000 2932 8392
Kontakt :0911 980 240
Email: ocu@drazice.sk
/ďalej len ako „objednávateľ“/
a

Poskytovateľ:

Brantner Gemer s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211
DIČ: 2020074551
IČ DPH: SK2020074551
v zastúpení: Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti
Pavel Törköly - prokurista spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625170826/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S
/ďalej len ako „poskytovateľ“/

Čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Poskytovateľ je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Odd.: Sro., vložka číslo: 4532/S, ktorá v súlade s predmetom zapísaným v obchodnom registri,
vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.
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2. Objednávateľom je slovenská právnická osoba – obec, ktorá v súlade s právnymi predpismi dohliada nad
komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom vyprodukovaným na jej území.
3. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom, a za podmienok
vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
Čl. III.
Základné pojmy
Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
Zákon – č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,zákon o odpadoch")
Poskytovateľ – podnikateľ vykonávajúci nakladanie s odpadmi na základe súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c)
alebo d) zákona o odpadoch, alebo na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch
Objednávateľ - obec ako držiteľ odpadu triedenej zložky komunálneho odpadu, ktorým sú odpady z
domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických a právnických osôb
Zberová akcia - je vopred dohodnutý pravidelný alebo občasný zber záujmových oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu na území obce za vopred určených podmienok a termínov zo strany
Poskytovateľa. Zberovou akciou sa rozumie zber alebo výkup záujmových oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu formou mobilného zberu/výkupu alebo školského zberu/výkupu.
Záujmový odpad – je odpad, na ktorého podmienky zberu sa uplatňuje táto zmluva, druhy odpadov sú
zaradené podľa Vyhl. Č. 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadu) v platnom znení a s požadovanou materiálovou
špecifikáciou. Zoznam záujmových odpadov a ich špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy.
Elektroodpad – sú elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd, je to odpad vo forme
elektrospotrebičov a ich častí, elektrických a elektronických súčiastok.
Neúplný elektroodpad – neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných
dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.)

1.

2.
3.
4.

Čl. IV.
Predmet zmluvy
Táto zmluva upravuje vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu,
prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu.
Zberová akcia predstavuje zber záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na
území Objednávateľa v zmysle podmienok § 81 ods. 13, 14 a 15 zákona o odpadoch.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia/zneškodnenia záujmových
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu podľa Prílohy č.1 a Prílohy č.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude oznamovať údaje o druhu a množstve vyzbieraného
alebo vykúpeného odpadu podľa § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. Zákona o odpadoch.

5. Prípadná odmena za vyzbieraný alebo vykúpený odpad v rámci vykonania zberovej akcie prináleží
priamo fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie.
6. Prípadná odmena bude vo forme protihodnoty podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.
7. Ak bude odmena vo forme finančného ohodnotenia, cena bude stanovená dohodou v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Odmena prináleží priamo fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie.
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Čl. V.
Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný:
a. Umožniť nerušené vykonávanie zberovej akcie Poskytovateľom na svojom území
b. Poskytnúť plnú súčinnosť poskytovateľovi na realizáciu zberu alebo výkupu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu
c. Umožniť Poskytovateľovi vykonávanie informačnej kampane na svojom území o realizácii
zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v zberovej akcii a ak
je opodstatnené, poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť
d. Poskytnúť výhradné právo Poskytovateľovi na zber alebo výkup oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, a to počas celej doby platnosti tejto Zmluvy
2. Poskytovateľ je povinný:
a. Vykonávať svoje záväzky vyplývajúce mu z plnenia predmetu tejto zmluvy v dohodnutom
termíne a množstve.
b. Poskytovateľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi na území objednávateľa v súlade s
informáciami, ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté a v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce, prijatým v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len „zákon o
odpadoch)
c. Ak Poskytovateľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti
vyplývajúce mu z predmetu tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať objednávateľa a svoju povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne.
d. V zmysle § 16 ods. 3 zákona o odpadoch mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona
o odpadoch s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má Objednávateľ
uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch
e. Zaradiť a evidovať odpad odobratý v rámci tejto Zmluvy v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
Čl. VI.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01 .2021.
2. Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje o päť rokov, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne
a odôvodnene nevypovie v lehote do jedného mesiaca pred ukončením jej účinnosti. Režim
automatického predlžovania zmluvy sa vzťahuje aj na každé nasledujúce obdobie.
3. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana výlučne v prípade, ak druhá zmluvná
strana porušila svoje zmluvné povinnosti a na porušenie svojich zmluvných povinností bola písomne
upozornená druhou zmluvnou stranou a porušenie svojich zmluvných povinností alebo jeho následky
neodstránila ani v primeranej lehote. Primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie lehota, nie
kratšia ako 60 dní. Výpoveď je účinná po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť
prvý dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
4. Výpoveď v zmysle bodu 2 tohto článku je platná len pokiaľ bola druhej zmluvnej strane doručená
v písomnej forme a podpísaná štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej strany.
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Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými obomi zmluvnými
stranami.
2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Táto zmluva sa riadi právnou úpravou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola spísaná určite,
zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle a bez nátlaku, na dôkaz čoho ju vlastnoručne
podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
jej zverejnení.
6. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy neplatné, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné,
neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť,
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej
viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom
účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvorená, rovnako
v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo
nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú
ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym
poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
V Rimavskej Sobote, dňa 11.11.2020

V Dražiciach, dňa ............................

Poskytovateľ

Objednávateľ

______________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Tibor Papp , konateľ spoločnosti

_____________________________
Obec Dražice
Krisztián Kovács, starosta

______________________________
Brantner Gemer s.r.o.
Pavel Törköly , prokurista spoločnosti
Prílohy:
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Č.1 – Zoznam záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu formou mobilného
zberu/výkupu alebo školského zberu/výkupu
Č.2 - Cenník
Č.3 - Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa
Príloha č. 1 Zmluvy
Zoznam záujmových odpadov
p.č.
1

KČO (podľa Katalógu odpadov)
20 01 01

2

20 01 25

3

20 01 23 VOLITEĽNÉ

4
5

20 01 35 VOLITEĽNÉ
20 01 36 VOLITEĽNÉ

6

20 01 33 VOLITEĽNÉ

7

20 01 34 VOLITEĽNÉ

Názov odpadu a jeho špecifikácia
Papier a lepenka balíkovaná a/alebo viazaná. Zmiešané
papiere a lepenky, šedá alebo sulfátová vlnitá lepenka,
vlnitý papier, zmes novín a časopisov, noviny,
kancelársky papier, listy kníh bez obalov, písomnosti
a dokumentácia okrem obalov šanónov, reklamné letáky
Jedlé oleje a tuky. Balené v nerozbitných
a neznečistených uzatváracích obaloch (fľaše, kanistre,
súdky,...) v objeme 1-50 lit./nádoba
Elektroodpad. Celistvé chladničky, mrazničky, boxy, vždy
kompletné s obsahom kompresora
Elektroodpad. Celistvé televízory, monitory
Elektroodpad. Malé domáce elektrospotrebiče, fény,
mlynčeky, varné kanvice, kuchynské váhy, walkmany, , IT
a telekomunikačná technika, elektrické plug&play
náradie, akunáradie, elektrické hračky; Veľké domáce
spotrebiče – práčky, elektrické rúry, mikrovlnky,
ventilátory,...
Batérie. IBA OLOVENÉ Pb autobatérie, staničné Pb
batérie zo záložných zdrojov
Batérie. Tužkové a gombíkové batérie bez určenia
zloženia

Príloha č. 2 Zmluvy
Položka

EUR bez DPH

Zber a odvoz elektroodpadu
(evidencia - vyplnenie a zaslanie tlačiva "SLNO")

30 EUR
manipulácia 15 EUR / t

Cena za neúplný elektroodpad
(fakturuje sa ako kat.č. 20 03 07 - objemný odpad)

odvoz na skládku 15 EUR / t
zneškodnenie 30 EUR / t
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Príloha č. 3 Zmluvy
Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa
1. Financovanie systému združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov v obciach zabezpečuje
Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV). OZV v pravidelných intervaloch vypočíta podľa
štandardov zberu potrebu nádob na jednotlivé vyhradené prúdy odpadov a určí frekvenciu zberu.
2. V prípade, že elektroodpad bude neúplný a objednávateľ má záujem zneškodniť takýto „neúplný“
elektroodpad = objemný odpad, kat.č. odpadu 20 03 07, poskytovateľ oprávnený fakturovať
objednávateľovi za takýto odpad poplatok za manipuláciu pri dotrieďovaní, odvoz vytriedeného
objemného odpadu z neúplného elektro odpadu na skládku odpadu a uloženie objemného odpadu na
skládke odpadov. Jednotlivé sadzby sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
3. Cena za služby, ktorú má objednávateľ uhradiť bude vystavená poskytovateľom vo forme faktúr.
Splatnosť jednotlivých faktúr je stanovená na štrnásť dní odo dňa jej vystavenia.
4. Ceny za služby v zmysle tejto zmluvy v sebe zahŕňajú odplatu za zber, prepravu, zhodnotenie a
zneškodnenie komunálnych odpadov, ktoré nie sú financované OZV.
5. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, alebo jej časti je objednávateľ povinný
zaplatiť poskytovateľovi okrem úrokov z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej dlžnej
sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti predmetnej faktúry.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje splatné alebo
nesplatné pohľadávky voči objednávateľovi proti splatným i nesplatným pohľadávkam objednávateľa
a to bez ohľadu na skutočnosť, či vznikli podľa tejto zmluvy alebo na základe iného právneho úkonu
alebo právnej skutočnosti bez ďalšieho súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený postúpiť akýkoľvek
záväzok – peňažný dlh objednávateľa voči poskytovateľovi vzniknutý z akéhokoľvek ich vzájomného
právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu bez ďalšieho súhlasu objednávateľa.
8. Poskytovateľ je oprávnený ročne navýšiť ceny za poskytované služby o výšku percentuálneho navýšenia
minimálnej mzdy stanovenej nariadením vlády Slovenskej Republiky. Objednávateľ je povinný pristúpiť
na zmenu ceny aj v priebehu roka, v prípade ak dôjde k preukázateľným zmenám, ktoré majú vplyv na
výšku ceny za poskytované služby. K jednotlivým cenám sa pripočítava DPH podľa platných predpisov.
9. Ku cene za zneškodnenie odpadov sa bude samostatne účtovať zákonný poplatok vyplývajúci zo Zákona
č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu a Nariadenia vlády SR č.330/2018 o výške sadzieb
poplatkov za uloženie.
10. Poskytovateľ zodpovedá za vady plnenia, ktoré boli riadne a včas preukázané, t. j. do piatich
pracovných dní od vzniku vady plnenia, a to v obvyklom rozsahu.
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