ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNYCH ODPADOV
PRE OBEC SLOVENSKÝ GROB NA ROK 2019
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
a podľa § 56 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ
Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 35 793 848
DIČ: 2020204846
IČ DPH: SK2020204846
Zap.: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.:22260/B
Zast.: PhDr. Roman Oškera, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Č.ú.: SK35 1100 0000 0026 2206 1528
ďalej ako „poskytovateľ“
a
2. Objednávateľ:
Obec Slovenský Grob
So sídlom:
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob SR
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Gašparovič
IČO:
00 30 50 73
DIČ:
2020662248
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.,
IBAN:
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
ďalej ako „objednávateľ“
za nasledovných podmienok:
I.
Preambula
1.

2.

Verejný obstarávateľ uzatvára túto Zmluvu na základe výsledku výberového konania
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov pre zákazky s nízkou hodnotou.
Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami
zadanými vo Výzve na predkladanie ponúk vydanej obcou Slovenský Grob
s predmetom obstarania služby „Zneškodňovanie komunálneho odpadu pre obec
Slovenský Grob“.

II.
Všeobecné ustanovenia
1.
2.

3.

Táto Zmluva upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci
zneškodňovania komunálnálneho odpadu.
Poskytovateľ vyhlasuje, že odpady objednávateľa podľa tejto zmluvy bude zneškodňovať
na skládke odpadov,ktorá sa nachádza na C-KN parc.č. 368/3, druh pozemku:Orná pôda,
o výmere 12.826 m2, C-KN parc.č. 368/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 15 m2, C-KN parc.č. 368/12, druh pozemku:Ostatné plochy, o výmere 5.064
m2, C-KN parc.č. 368/13, druh pozemku:Ostatné plochy, o výmere 6.287 m2, C-KN
parc.č. 368/14, druh pozemku:Ostatné plochy, o výmere 4.552 m2, C-KN parc.č. 368/15,
druh pozemku:Ostatné plochy, o výmere 3.565 m2, C-KN parc.č. 368/23, druh
pozemku:Ostatné plochy, o výmere 50.000 m2,v katastrálnom území Dubová, obec
Dubová, okres Pezinok, zapísané na LV č. 1098 (ďalej len „skládka odpadov“).
Poskytovateľ je prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky
odpadov, a to na základe rozhodnutia OÚ Pezinok, odbor životného prostredia, č.
ŽP/ODP/3794/2001-Sch zo dňa 19.12.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
15.01.2002 a Prevádzkovateľ je zároveň aj držiteľom integrovaného povolenia vydaného
Rozhodnutím
Slovenskej
inšpekcie
životného
prostredia,
Inšpektorátu
životnéhoprostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa
14.5.2004, číslo 783/OIPK/04-Ko/720070103, ktorým sa povolilo vykonávanie činnosti
v prevádzke „Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.“ a integrovaného povolenia vydaného
Rozhodnutím
Slovenskej
inšpekcie
životného
prostredia,
Inšpektorátu
životnéhoprostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa
29.06.2016, číslo 3498-20289/37/2016/Zál/720070103/Z10, ktoré mení a dopĺňa
integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 783/OIPK/04-Ko/720070103 (ďalej len
„Rozhodnutie“)
III.
Predmet zmluvy

1.

2.

3.

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi, že bude počas trvania tejto Zmluvy
zneškodňovať nasledovné odpady objednávateľa a to:
20 03 01 – zmesový komunálny odpad
a objednávateľ sa zaväzuje platiť za to poskytovateľovi cenu podľa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ bude zneškodňovať odpad
v predpokladanom množstve: kat. čísla 200 301 (zmesový komunálny odpad)
v množstve 1000 t ročne, maximálne však vo výške o 10% vyššej alebo nižšej ako je
stanovené predpokladané množstvo odpadu podľa tohto odseku a článku Zmluvy.
V obci Slovenský Grob sa triedi: papier, sklo, plasty, kovy, VKM, textil a BIO odpad.
Súčasťou záväzku poskytovateľa nie je doprava odpadu objednávateľa z obce
Slovenský Grob, ktorú si bude zabezpečovať objednávateľ sám prostredníctvom tretej
osoby na svoje vlastné náklady.
Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi i za zneškodňovanie odpadov cenu
podľa tejto Zmluvy.

IV.
Miesto plnenia
1.

Miestom plnenia, t.j. miestom, kde bude zneškodňovaný odpad objednávateľa podľa
tejto Zmluvy, je Skládka odpadov – Dubová s.r.o., uvedené v čl. II. bod 2. tejto Zmluvy.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

3.

4.

5.

Objednávateľ je oprávnený dodať aj iné druhy odpadov, ako sú uvedené v čl. III. tejto
Zmluvy, musí však ísť o taký druh odpadu, ktorý je poskytovateľ oprávnený
zneškodňovať podľa integrovaného povolenia. Za zneškodnenie iných druhov odpadov,
ako sú uvedené v čl. III. tejto Zmluvy, bude objednávateľovi účtovaná cena podľa
aktuálneho cenníka poskytovateľa platného v deň dodania odpadu.
Objednávateľ je povinný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov zaradiť odpad podľa druhu
a kategorizácie uvedených v Katalógu odpadov.
Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok skládky odpadov a pokyny
poskytovateľa, alebo ním splnomocnenej či poverenej osoby. Objednávateľ podpisom
tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom skládky
odpadov.
Objednávateľ sa zaväzuje dovážať na skládku odpadov zmesový komunálny odpad
(200 301), z ktorého je vyseparovaných (vytriedených) minimálne 5 zložiek.
VI.
Spôsob preberania dovezeného odpadu

1.

2.

Poskytovateľ vystaví pri dodaní (uložení) odpadu na skládku odpadov dodací list (vážny
lístok), na ktorom sa uvedie označenie objednávateľa, druh a číselný kód dodaného
odpadu, hmotnosť dodaného odpadu a dátum jeho dodania. Objednávateľ, alebo ním
splnomocnená či poverená osoba, ktorá dovezie odpad na skládku odpadov, sa zaväzuje
skontrolovať na vystavenom vážnom lístku všetky vyššie uvedené údaje, ktorých
správnosť potvrdí svojím podpisom na vážnom lístku.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že dovezený odpad objednávateľa bude vážený elektronickou
váhou a poskytovateľ vystaví objednávateľovi vážny lístok o množstve (hmotnosti)
dovezeného odpadu. V prípade poruchy elektronickej váhy poskytovateľ zabezpečí
zistenie množstva dovezeného odpadu prostredníctvom odborného odhadu.
VII.
Cena za zneškodnenie odpadov

1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenách za zneškodnenie odpadu:

Cena za zneškodnenie odpadu 200 301 (zmesový komunálny odpad, z ktorého je
vyseparovaných min. 5 zložiek, je nasledovná:
1.1.1. Poplatok obci je vo výške 8,- €/t
1.1.2. Cena za zneškodnenie odpadu bez poplatku obci je vo výške 38,80 €/t bez DPH,
1.1.3. Výška ...... % DPH z ceny za zneškodnenie odpadu za 1 tonu (bez poplatku obci) je
7,76 €,
1.1.4. Cena za zneškodnenie odpadu bez poplatku obce je vo výške 46,56 €/t s DPH,
1.1.

1.1.5. Cena za zneškodnenie odpadu s poplatkom obci je vo výške 46,80 €/t bez DPH,
1.1.6. Cena za zneškodnenie odpadu s poplatkom obci je vo výške 54,56 € s DPH.
2.

3.
4.

5.

Ceny za zneškodnenie odpadu sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MF SR č. 87/1996, ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších prepisov.
Poplatky obci za uloženie odpadov sú stanovené v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o doplnení zákona č. 587/2004 Z.z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Ceny za zneškodnenie odpadu uvedené v tejto zmluve sú konečné a budú platiť počas
celej doby trvania tejto zmluvy.
Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku cien za zneškodnenie odpadu
uvedených v bode 1 tohto článku iba v prípade, ak dôjde k zmene zákonom stanovenej
sadzby DPH alebo k zmene zákonom stanovej výšky poplatkov za uloženie odpadu
určených pre obec, a to iba v rozsahu, ktorý bude zodpovedať tejto zmene sadzby
DPH, resp. tejto zmene výšky predmetných poplatkov.
V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu tejto zmluvy sa upraví (zmení) cena za
zneškodnenie odpadu v súlade s touto Zmluvou.
VIII.
Platobné podmienky a fakturácia

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Poskytovateľ bude objednávateľovi vystavovať faktúry na cenu za zneškodnenie
odpadu iba za skutočne dodané množstvo odpadov, a to 1-krát mesačne, vždy k 10.
dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci. Prílohou faktúry budú dodacie listy (vážne
lístky). Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude platiť žiadne zálohové
platby.
Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi riadne vystavené faktúry na cenu za
zneškodnenie odpadu v lehote splatnosti, ktorá je dohodnutá na 30 dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi.
IX.
Záruky a zodpovednosť za škodu
Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať s odpadmi objednávateľa v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej moci
záväznými pre poskytovateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti riadne a včas a v kvalite
zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že
všetok dovezený odpad objednávateľa bude zneškodnený v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, najmä zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov.
Každá zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu spôsobenej škody, ktorá jej
vznikne porušením povinnosti druhou zmluvnou stranou. Poškodená strana je
oprávnená požadovať od druhej strany aj náhradu súvisiacich nákladov, ktoré musela
vynaložiť v dôsledku, resp. v súvislosti s porušením povinnosti druhou stranou.
Poskytovateľ vyhlasuje, že je materiálne, finančne, personálne, technicky a inak
zabezpečený tak, že bude spôsobilý plniť túto zmluvu počas celej doby jej trvania.

X.
Zmluvné pokuty – právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy
1.

2.

3.

V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojich finančných
záväzkov podľa tejto Zmluvy, tak sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade, že poskytovateľ poruší svoju povinnosť zneškodniť odpad objednávateľa
špecifikovaný v čl. III. tejto Zmluvy a neuskutoční nápravu ani do 2 pracovných dní
od doručenia výzvy objednávateľa, tak sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 100,- EUR, slovom Jednosto EUR za každé jedno porušenie.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy pre jej neplnenie druhou
stranou iba po splnení podmienok uvedených v čl. XIII. tejto zmluvy.
XI.
Doba trvania

1.
2.

3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 (jeden) rok.
Poskytovateľ sa zaväzuje zneškodniť všetok odpad objednávateľa špecifikovaný v čl.
III. tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či objednávateľ dodá za jeden rok väčšie alebo
menšie množstvo odpadov ako je predpokladané množstvo odpadu uvedené v čl. III.
tejto Zmluvy v prípade, ak celkové množstvo odpadu za rok nepresiahne limity
uvedené v čl. III. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia
tejto Zmluvy z hľadiska množstva odpadu dodaného na skládku odpadov za 1
kalendárny rok v rámci limitov stanovených v článku III. tejto Zmluvy nie je potrebná
zmena tejto Zmluvy, pretože ceny za zneškodnenie odpadu sú v tejto Zmluve
dohodnuté ako jednotkové ceny (na 1 tonu odpadu) a poskytovateľ bude fakturovať
iba cenu za skutočne dodané množstvo odpadu.
XII.
Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1.
2.

3.

4.

Táto zmluva zanikne uplynutím doby jej trvania uvedenej v čl. XII. tejto Zmluvy. Táto
Zmluva môže zaniknúť aj na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ poruší
svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 15 dní
od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa na uskutočnenie nápravy.
Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak poskytovateľ poruší
svoju povinnosť podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 15 dní
od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na uskutočnenie nápravy.
Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak
poskytovateľovi zanikne oprávnenie prevádzkovať skládku odpadov.
XIII.
Postup úprav (zmien) zmluvy

1.
2.

Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany berú na vedomie, že na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia
v rámci limitov v čl. III tejto Zmluvy z hľadiska množstva odpadu dodaného na skládku

3.

4.
5.

odpadov za 1 kalendárny rok nie je potrebná zmena tejto zmluvy, pretože ceny za
zneškodnenie odpadu sú v tejto zmluve dohodnuté ako jednotkové ceny (na 1 tonu
odpadu) a poskytovateľ bude fakturovať iba cenu za skutočne dodané množstvo odpadu.
Rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia tejto Zmluvy z hľadiska dovážaných druhov
odpadov uvedených v čl. III. tejto Zmluvy je však možné iba na základe písomného
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami, čím však nie je dotknutá platnosť čl.
V. tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k rozšíreniu predmetu tejto zmluvy o iný druh
odpadu, ako je uvedený v čl. III tejto Zmluvy, základom pre určenie ceny za
zneškodnenie tohto druhu odpadu bude aktuálny cenník poskytovateľa s tým, že
konečná cena bude dohodnutá v písomnom dodatku podpísanom oboma zmluvnými
stranami.
V prípade, ak niektorá zmluvná strana bude požadovať zmenu (úpravu) tejto Zmluvy,
tak doručí druhej strane vypracovaný písomný návrh dodatku k tejto Zmluve a zároveň
uvedie dôvody, prečo požaduje zmenu tejto Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorá obdržala návrh dodatku k tejto Zmluve, sa zaväzuje písomne sa
k nemu vyjadriť najneskôr do 14 dní od doručenia návrhu dodatku.
Obe zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby uskutočniť vzájomné rokovanie za
účelom dosiahnutia dohody o zmene tejto Zmluvy.

XIV.
Riešenie sporov
1.

2.

V prípade, ak medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto Zmluvy vznikne spor, obe
zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mimosúdneho
vyriešenia tohto sporu na základe vzájomnej dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú
uskutočniť vzájomné rokovanie za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu najneskôr
do 10 dní od doručenia výzvy jednej zmluvnej strany na uskutočnenie stretnutia voči
druhej strane.
V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na mimosúdnom vyriešení vzájomného
sporu ani v lehote jedného mesiaca od doručenia výzvy na uskutočnenie rokovania
uvedenej v bode 1 tohto článku, tak sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť
so žalobou na príslušný súd, ktorý o spore rozhodne.
XV.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Slovenský Grob.
Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k
tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy sú neplatné.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka
ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, na právne vzťahy vyplývajúce z tejto
zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde

5.

6.

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších
predpisov.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v
plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a
určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto nebola uzavretá ani v
tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne
podpisujú.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých
poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

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

V Slovenskom Grobe, dňa ..................

Poskytovateľ:
------------------------------------Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
PhDr. Roman Oškera, konateľ

Objednávateľ::
-----------------------------------------Obec Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta

