
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

(ďalej len „zmluva“) medzi:

Poskytovateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Stupava
Sídlo: Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava
IČO: 50081497
Bankové spojenie: 3676360157/0200
IBAN: SK50 0200 0000 0036 7636 0157
Zapísaný: v Živnostenskom registri vedeným Okresným úradom Malacky, č. živ. reg.: 

120-19698
Konajúc: Mgr. Marián Závodný

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
Sídlo: Agátová 9, Stupava
IČO: 00 058 823
DIČ: 2020650401
IČ DPH: SK2020650401
Zapísaný: OR Okr. Súdu Bratislava 1.1.1987
Konajúc: Barbora Rajtárová

(ďalej len „Objednávateľ“)

(spolu aj „zmluvné strany“)

Článok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je určenie práv a povinností Objednávateľa na jednej strane a 
Poskytovateľa na druhej strane, pri zabezpečovaní poskytovania služieb zvozu a vývozu 
separovaného odpadu v zložkách: PAPIER, PLASTY, SKLO ich zhodnocovanie a všetkých s 
tým súvisiacich činností (ďalej len „Predmet zmluvy“).

Článok 2 
Čas plnenia

2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia.
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2.2 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 1 
(jeden) mesiac a začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.

2.3 Dodávateľ zabezpečí plnenie Predmetu zmluvy na základe dohodnutého harmonogramu 
vývozu separovaného zberu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „príloha 
č.l“).

2.4 Kontaktnou osobou na strane objednávateľa je:
Barbora Rajtárová, 02/ 6593 5096

Objednávateľ bude kontaktovať Dodávateľa v prípade potreby na tel. č. +421 265 934 112 
alebo e-mailom na adresu vps@vps-stupava.sk.

Článok 3
Cena

3.1 Cena za Predmet zmluvy je stanovená cenníkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej 
len „príloha č. 2“).

3.2 Ceny je možné meniť po vzájomnej dohode so súhlasom oboch zmluvných strán, formou 
písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok 4
Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi uhradiť faktúry za vykonaný Predmet zmluvy podľa 
čl. 1 tejto zmluvy v termíne splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

4.2 V prípade omeškania úhrady faktúry môže Dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 
0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 5
Práva a povinnosti Odberateľa

5.1 Objednávateľ je povinný podľa dohodnutého harmonogramu zberu separovaného odpadu, 
ktorí tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy pripraviť jednotlivé zberné nádoby na odovzdanie.

5.2 Objednávateľ zabezpečí pristavenie nádob na separovaný zber na dostupné miesto, tak aby 
bolo možné zabezpečiť ich bezproblémové vyprázdnenie aj s ohľadom na bezpečnosť cestnej 
premávky.

5.3 Objednávateľ si v zmysle dohody s Dodávateľom samostatne zabezpečí jednotlivé zberné 
nádoby na separovaný odpad.

5.4 Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto zmluvy a bude povinný ju 
nahradiť Dodávateľovi, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť Objednávateľa.

Článok 6
Práva a povinnosti Dodávateľa

6.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie Predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými 
predpismi o odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch podľa tejto zmluvy.

2

mailto:vps@vps-stupava.sk


6.2 Dodávateľ je povinný vyprázdniť všetky zmluvne dohodnuté zberné nádoby na separovaný 
odpad.

6.3 V prípade technických porúch a iných nepredvídateľných okolností na strane Dodávateľa je 
možné odložiť termín vývozu separovaného odpadu o 24 hodín, o čom bude odberateľ 
bezodkladne po zistení tejto okolnosti informovaný.

6.4 Reklamácia na neuskutočnený vývoz separovaného odpadu v zmysle tejto zmluvy bude 
akceptovaná maximálne do 24 hodín. Dodávateľ je povinný zabezpečiť Objednávateľovi 
náhradný termín odvozu podľa dohody s Objednávateľom.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť medzi zmluvnými stranami dojednané v písomnej 
forme v podobe písomného dodatku k tejto zmluve.

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis tejto zmluvy.

7.4 Akákoľvek práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými predpismi účinnými v Slovenskej 
republike.

7.5 Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, a zmluva že vyjadruje ich skutočnú 
a slobodne učinenú vôľu, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, túto po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Časový harmonogram vývozu nádob separovaného zberu 
Príloha č. 2 - Cenník

y í í prejnop >ava
’................................. Mesro Stupav, upava

Verejnoprospešné služby Stupava

dňa,
irrv nnnciRRDQ

Mestské kultúrne a informačné centrum 
Agátová 9, 900 31 Stupava 

tel./fax: 02/6593 4312

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
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Príloha č. 1
Časový harmonogram vývozu nádob separovaného zberu

Vývozné dni separovaného odpadu pre firmu Mestské kultúrne a informačné centrum 
prevádzka Agátová 9, 900 31 Stupava

Papier, Plasty, Sklo :

Na základe telefonického dohovoru
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Príloha č. 2
Cenník

Cena výkonu zberu separ. zložiek odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov

KOMERČNÝ VÝVOZ

nádoba - litre
celkový 
počet

počet 
vývozov

celkový počet 
obslúh (litre)

cena
€/za 1 vývoz

náklady celkom
€ / mesiac

P 80

A 120 120

P 240 240

1 1100 1100 12,00
E

R cena je bez DPH



Cena výkonu zberu separ. zložiek odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov

KOMERČNÝ VÝVOZ

P

L

A

S

T

Y

nádoba - litre
celkový 
počet

počet 
vývozov

celkový počet 
obslúh (litre)

cena
€/za 1 vývoz

náklady celkom 
€ / mesiac

80

120 120

240 240

1100 1100 12,00

cena je bez DPH



Cena výkonu zberu separ. zložiek odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov

KOMERČNÝ VÝVOZ

S

K 

L 

0

nádoba - litre
celkový 
počet

počet 
vývozov

celkový počet 
obslúh (litre)

cena
€/za 1 vývoz

náklady celkom 
€ / mesiac

80

120 120

240 240

1100 1100 12,00
cena je bez DPH


