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Zmluva  
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 

č. 111 005 /A  
 

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a.s.     IČO: 34 115 901 
 Opatovská 1735      DIČ: 2020386148 

  911 01  Trenčín          
 zapísaná v Obchodnom registri 
 Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/R 
 Prevádzka Pezinok, Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok 
 zastúpená: Ing. Oliver Šujan, prokurista 
   Ing. Juraj Jakeš, prokurista 
 v zastúpení: Ľubomír Košťál, regionálny riaditeľ, podľa plnej moci č. 
06/MP/16 
 bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.    
 IBAN:  SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
 SWIFT:  CEKOSKBX                                  
 e-mail:   pezinok@mariuspedersen.sk                             
 tel.    032/ 285 44 05 , 0902 999 451 
 

 („ďalej len Poskytovateľ“) 
 

  
 Objednávateľ: Obec Slovenský Grob     IČO: 00305073 
 Obecný Úrad  Slovenský Grob                       DIČ:2020662248                  
 Hlavná  132, 900 26  Slovenský Grob                                          
 zastúpená: Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce 
 bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava 
                        IBAN: SK9302000000000003227112 
    
 e-mail:  obec@slovensky-grob.sk;  
 tel.:   033/ 6478 210 
          
  („ďalej len Objednávateľ“)                             
____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   

 

I.  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (ďalej len „Zmluva“) 
upravuje vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom v oblasti poskytovania služby 
v odpadovom hospodárstve - skládkovania odpadov, v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“). 

2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predloženie víťaznej ponuky Poskytovateľa na 
predmet zákazky „Skládkovanie odpadu z katastrálneho územia Slovenský Grob“, v rámci 
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postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní, ktorú predložil Poskytovateľ na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 
09.01.2017. 

 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa službu 
skládkovania odpadov – ukladania zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo 20 
03 01) (ďalej aj len „Odpad“) pochádzajúceho z katastrálneho územia obce Viničné na 
Skládke odpadov (ďalej aj len „Skládka“) určenej Poskytovateľom  

2. Odpadom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpad v zmysle Zákona o odpadoch. Ostatné 
pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo súvisiacich právnych predpisoch majú na 
účely Zmluvy rovnaký význam ako podľa uvedených predpisov. 

3. Za osobu poverenú Objednávateľom sa v zmysle tejto zmluvy považuje každý subjekt, 
vykonávajúci pre Objednávateľa službu prepravy odpadu na základe právneho vzťahu 
založeného zmluvou medzi Objednávateľom a prepravcom odpadu. 

 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Poskytovateľ  sa  zaväzuje zabezpečiť prevzatie odpadu od Objednávateľa alebo od 

osoby poverenej Objednávateľom na Skládke, ktorú na tento účel stanoví Poskytovateľ. 
 
2. Objednávateľ zabezpečí zatriedenie Odpadu podľa druhu odpadu v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len ako „Vyhláška"). 
 

3. Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  Poskytovateľovi  Cenu  a poplatok za uloženie 
odpadu na Skládke v zmysle článku IV. Zmluvy. 

4. Poskytovateľ zabezpečuje skládkovanie len tých odpadov, ktoré sú uvedené v článku II. 
bod 1 tejto Zmluvy, a to v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného 
integrovaného povolenia na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti 
nakladania s odpadmi. Za porušenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu 
objednávateľ.   

5. Objednávateľ a osoby ním poverené sú povinné dodržiavať v areáli skládky predpisy 
BOZP a požiarnej ochrany v zmysle platných právnych noriem a sú povinní dodržiavať 
prevádzkový poriadok skládky, ktorý im Poskytovateľ na požiadanie poskytne. 

 

IV. 

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena je určená ako jednotková cena za 1 tonu odpadu vo výške 25,00 EUR bez 
DPH. 
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2. K cene podľa článku IV. bod 1 Zmluvy bude pri fakturácii pripočítaná DPH v súlade 
s platnou legislatívou. 
 

2. Súčasťou Ceny nie je poplatok za uloženie odpadu (ďalej len ako „Poplatok") podľa 
zákona č. 17/2004 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov (ďalej len ako „Zákon o 
poplatkoch za uloženie odpadov"). Tento Poplatok bude účtovaný osobitne. 

3. Platby za služby spojené s predmetom  tejto zmluvy budú Objednávateľom  uhrádzané  na 
základe faktúr vystavených Poskytovateľom. 

 
4. Fakturácia bude vykonávaná do 15 dní od uskutočnenia služby, pričom splatnosť 

faktúr bude 14 dní odo dňa ich vystavenia.  
 

5. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s plnením svojich peňažných 
záväzkov voči Poskytovateľovi (napr. neuhradí faktúru najneskôr v deň splatnosti), 
je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvného  
úroku z omeškania  vo  výške  0,02 %  denne  z dlžnej  čiastky  za  každý  deň 
omeškania. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich 
záväzkov o viac ako 2 mesiace napriek písomnej výzve, môže Poskytovateľ 
odmietnuť plnenia, ku ktorému je povinný podľa tejto Zmluvy, najmä pozastaviť 
skládkovanie Odpadu, ktoré je predmetom tejto Zmluvy 

 

VI. 

DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE ZMLUVY 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodu podstatného porušenia povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane, 

c) písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán i bez udania dôvodu, s výpovednou 
lehotou 12 mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená 
 

     

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. V prípade zmeny platných právnych predpisov majú obe zmluvné strany právo požadovať 
od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré z týchto nových právnych predpisov 
vyplynú. 

2. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich 
odsúhlasení a podpísaní oboma Zmluvnými stranami. 

3. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy celkom alebo čiastočne stali neúčinnými 
alebo ak v tejto Zmluve niektoré ustanovenie celkom chýba, nie je tým dotknutá účinnosť 
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ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú 
Zmluvné strany také účinné ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu 
neúčinného alebo chýbajúceho ustanovenia. 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú Obchodným 
zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú. 
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods.1, zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a, ods.1, a 5 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

V Trenčíne, dňa 31.01.2017   V Slovenskom Grobe, dňa 31.01.2017 

Za Marius Pedersen, a.s.   Za Obec Slovenský Grob 
 
 
 
 
............................................. 
Ing. Oliver Šujan, prokurista     
 
  
 
 
 
.............................................   .............................................................. 
Ing. Juraj Jakeš, prokurista    Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce 

 


