
ZMLUVA   
o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov 
uzavretá v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 
   

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

DRŽITE Ľ ODPADU 
 
Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina  
   Zapísaná: verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002  

Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov   
Zastúpený:  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.    
IČO:   00397563 
DIČ:   SK2020677824    
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000240890/8180  
 
ZNEŠKODŇOVATEĽ ODPADU 
 
Názov spoločnosti:  Technické služby Ružomberok a.s.  
 Pivovarská 9, 034 01  Ružomberok 
      Obchodný register Okresného súdu Žilina 
      Oddiel: Sa   Vložka číslo: 10250/L 
Zastúpená:               Ing. Pavlom JELENÍKOM, PhD., riaditeľom spoločnosti 
IČO:                          36 391 301 
IČ DPH:                        SK 2020124766 
Bankové spojenie:   DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s. 
Číslo účtu: 8338042001/5600 

 
 
 

II. PREDMET A Ú ČEL ZMLUVY 
 

1) Zneškodňovateľ odpadu sa na základe tejto zmluvy zaväzuje , že bude pravidelne a to 
v dojednaných časových intervaloch zabezpečovať pre držiteľa odpadu odvoz a 
uskladnenie zmesového komunálneho odpadu podľa nasledovnej špecifikácie o počte 
vývozov. 

 
Por. 
číslo 

Typ 
nádoby Stanovište 

Druh 
vývozu 

Počet 
nádob 

1. 
1100 lit. 

Univerzitné stredisko, Zuberec, Brestová 380  
1x za 
týždeň 

2 

2.     

  
 
 
 
 
 

 



III. CENA 
 

1) Cena za výkon prác, na ktoré sa vzťahuje rozsah povinnosti zneškodňovateľa odpadu 
podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa aktuálneho cenníka     
TS Ružomberok a.s. na príslušný rok, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

2) V zmysle Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je zneškodňovateľ odpadu zároveň prevádzkovateľom 
skládky odpadov a je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú 
finančnú rezervu podľa §22, odst. 1/ citovaného zákona (v zmysle čl. VI. zákona je 
ustanovenie §22 účinné od 1.7.2002), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, 
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Na základe tohto zákona sa 
k cene za výkon prác (čl.II, odst. 1 tejto zmluvy) bude účtovať 3,32 €/ 1 tona odpadu na 
vytvorenie účelovej finančnej rezervy. Z jedného 1100 lit. kontajnera sa počíta 100 kg 
odpadu a z jednej 110 lit. kuka nádoby sa počíta 20 kg odpadu. 

 
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na forme bezhotovostného platobného styku, pričom 

fakturačným obdobím za výkon uskutočnených plnení bude kalendárny mesiac. 
2) Zneškodňovateľ odpadu vystaví a odošle držiteľovi odpadu faktúru za vykonané práce do 

10 dní po období, v ktorom vzniklo právo fakturovať za vykonané práce. 
3) Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 14 dní od jej doručenia držiteľovi 

odpadu. 
4) V prípade, že držiteľ odpadu  sa dostane s úhradou faktúry do omeškania, má právo 

zneškodňovateľ odpadu vyúčtovať držiteľovi odpadu úrok z omeškania  vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

V. PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A DOBA TRVANIA ZMLUVY  
 

1) Táto zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán. 
2) Táto zmluva je účinná od 8.8.2011. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1) Držiteľ odpadu je povinný: 
a) zabezpečiť, aby v určený deň podľa vývozného plánu zneškodňovateľa odpadu boli 

pristavené zberné nádoby tak, aby mohla byť uskutočnená nakládka zmesového 
komunálneho odpadu, 

b) spolupôsobiť vhodne primeranou formou osvety, aby v zberných nádobách   neboli 
uskladňované pevné ťažké predmety ako kamene, železo a iné kovy, druhotné 
suroviny, ktoré sú predmetom separovaného zberu, ďalej nesypať horúci popol a liať 
tekutý odpad. 

 
2) Zneškodňovateľ odpadu je povinný: 

a) oznámiť držiteľovi odpadu pred započatím plnenia podľa tejto zmluvy stanovenie 
vývozného dňa, resp. vývozných dní v ktorých sa bude uskutočňovať vývoz 
zmesového komunálneho odpadu. 

 
 



VII. SKON ČENIE ZMLUVY  
 

1) Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana  bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná doba je tri mesiace  a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 

 
 

VIII. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
 

1) Držiteľ  odpadu sa zaväzuje aktualizovať menný zoznam individuálnych miest odberu 
zmesového komunálneho odpadu bezodkladne potom, čo nastali skutočnosti rozhodujúce 
pre zmenu rozsahu a obsahu dohodnutého zmluvného vzťahu a tieto skutočnosti 
bezodkladne oznámiť zneškodňovateľovi odpadu. 

2) Zneškodňovateľ odpadu sa zaväzuje držiteľom odpadu  predložené zmeny zohľadniť, čo 
do  rozsahu a obsahu dohodnutého tohoto zmluvného vzťahu. 

3) V prípade prepĺňania zberných nádob, zneškodňovateľ odpadu  predloží držiteľovi odpadu 
návrh na zmenu predmetu zmluvy o primerané zvýšenie množstva zberných nádob. 

 
IX. ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA  

 
1) Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, upravujú sa práva a povinnosti zmluvných 

strán Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v platnom znení. 
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. Každé vyhotovenie tejto zmluvy má platnosť originálu. 
3) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre  uzavretie tejto zmluvy nie je 

obmedzená. 
4) Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonávať výlučne písomnou formou a to 

podpisom oboch zmluvných strán. 
 
 
 
V Ružomberku dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    __________________________                                    ________________________ 
             držiteľ odpadu                                                        zneškodňovateľ odpadu 
                                                                 

 
 
 
 



CENNÍK LIKVIDÁCIE ODPADOV TS Ružomberok a.s.  
PLATNÝ OD 1.1.2011 

    
    

Názov položky - služby 
Merná 

jednotka  

Základ dane 
v roku 2011       
EURO 

Cena s DPH 
20%  EURO 

Vývoz 1100 lit. kontajnera  
ks 

11,74 14,09 

Zákonný poplatok za uloženie 1 tony odpadu (Z.z. 
223/2001) 

t 

3,32 3,98 

Zákonný poplatok mestu za uloženie 1 tony komun. 
odpadu mimo mesta Zák. 17/2004) 

t 

4,98 4,98 
 
 
 
  


