
Naša zn.: 304/2022 

 

Zmluva o dielo 

na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

názov:   Obec Počúvadlo 

adresa (sídlo):  Počúvadlo 59, 969 01 Banska Štiavnica 

IČO:    00 320 927 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu (IBAN):  SK51 5600 0000 0014 1651 5002 

v zastúpení:  Dušan Triebušník, starosta 

kontakt:    0907 805 684, obec.pocuvadlo@gmail.com  

ďalej len „Objednávateľ“. 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

názov:   Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, 

adresa (sídlo):  E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,  

IČO:   00185213, 

DIČ:   2021107220, 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Banská Štiavnica, 

číslo účtu (IBAN): SK06 5600 0000 0014 1547 5002, BIC:KOMASK2X 

oprávnené osoby zastupujúce Zhotoviteľa: 

- vo veciach zmluvy:  Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ, ts.riaditel@banskastiavnica.sk  

- v tech. veciach:   Iveta Pastierová, 0908 272 630, ts.doprava@banskastiavnica.sk 

ďalej len „Zhotoviteľ“. 

Článok 2. 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Počúvadlo. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za uskutočnené služby a výkony uhradiť včas fakturované finančné 

čiastky.  

2.3 Zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO, katalógové číslo odpadu 20 03 01) vykonáva 

zhotoviteľ veľkým zberovým vozidlom (kukavoz). Rozsah a frekvencia zberu je špecifikovaná 

v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade potreby Objednávateľa, 

odvoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej aj „VKK“) vykoná Zhotoviteľ vozidlom ramenný 

nakladač na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky Objednávateľa minimálne 5 

pracovných dní vopred. 

Článok 3. 

Miesto plnenia 

3.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy o dielo je: 

Obec Počúvadlo – Zberný dvor, Antolská 46, 969 01 Banská Štiavnica 

mailto:obec.pocuvadlo@gmail.com
mailto:ts.riaditel@banskastiavnica.sk
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Článok 4. 

Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje práce a služby uvedené v článku 2. tejto zmluvy vykonať vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. 

4.2 Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od 01.01.2023 do 31.12.2023.  

Článok 5. 

Cena diela a platobné podmienky 

5.1 Za služby uvedené v bode 2.1 a 2.3 tejto zmluvy fakturuje Zhotoviteľ Objednávateľovi podľa cien 

uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

5.2 V prípade zberu iných druhov odpadov na základe požiadavky Objednávateľa fakturuje Zhotoviteľ 

Objednávateľovi podľa reálnej hmotnosti vyzbieraného odpadu a prepravné náklady v zmysle 

aktuálneho cenníka Zhotoviteľa. 

5.3 Pokiaľ Zhotoviteľ zbiera odpad Objednávateľa, ktorý sa zneškodňuje ukladaním na skládku (napr. 

ZKO), fakturuje Zhotoviteľ Objednávateľovi poplatok za uloženie odpadov na skládku v zmysle 

zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v aktuálnom znení na základe reálne 

vyzbieraných množstiev jednotlivých druhov odpadu. 

5.4 Úhradu faktúr je možné uskutočniť prevodným príkazom alebo v hotovosti do pokladne 

Zhotoviteľa. 

Článok 6. 

Zmluvné pokuty 

6.1 V prípade nedodržania termínu splatnosti alebo neuhradenia faktúry v plnej výške je objednávateľ 

povinný uhradiť Zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky a to za každý 

deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry. 

Článok 7. 

Vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom 

7.1 Zodpovednosť za vady v rozsahu výkonu prác a poskytnutých služieb Zhotoviteľom bude 

posudzovaná podľa Obchodného zákonníka. 

7.2 Výkon prác a poskytnutých služieb preberá priamo na mieste ich výkonu Objednávateľ a to 

vzhľadom na povahu poskytovaných služieb. 

7.3 Objednávateľ výkon prác a poskytnutých služieb môže reklamovať u Zhotoviteľa ihneď a to 

osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom. 

7.4 Pri neuplatnení reklamácie do 48 hodín sa výkon prác alebo poskytnutie služieb považuje za 

splnené v požadovanej kvalite a rozsahu. 

7.5 POVINNOSTI Objednávateľa: 

a) zhromažďovať a skladovať komunálny a objemný odpad len v nádobách určených pre jednotlivé 

druhy odpadov, 

b) neodkladať odpad mimo určených nádob, 

c) nádoby neprepĺňať a udržiavať ich uzatvorené, ak sú k tomu uspôsobené 

d) udržiavať nádoby na komunálny odpad v prevádzkyschopnom stave, 

e) umiestňovať nádoby na komunálny odpad na schválených stojiskách v súlade so všeobecným 

nariadením obce, 

f)  do nádob na zmesový komunálny odpad (20 03 01) sa nesmie ukladať: 

• odpad, ktorý tam nepatrí v zmysle pravidiel triedeného zberu a požiadaviek Zhotoviteľa 

• odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov Zhotoviteľa 

• odpad, ktorý by poškodil technické zariadenie mechanizmov na zber a odvoz odpadu 

• nebezpečný odpad  
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• stavebné odpady, drobný stavebný odpad (20 03 08) alebo zelený bioodpad (20 02 01), pokiaľ 

nejde o veľkokapacitný kontajner určený daný druh odpadu – tieto druhy odpadu sa nesmú 

miešať 

• telá zvierat, zvyšky tiel zvierat, minerálny kal a iný odpad, ktorý nie je predmetom tejto zmluvy 

g) objednávateľ je povinný zabezpečiť prístupovú cestu k nádobám na odpad, alebo tieto pristaviť 

na miesto, kde je prístup vozidla určeného na zber. V prípade neprístupnosti nádob z príčin 

nezavinených zhotoviteľom (napr. rozkopávka cesty, nezjazdnosťciest v zimnom období, 

parkovanie motorových vozidiel, opilované drevné porasty a pod.) nezodpovedá zhotoviteľ za 

nevyprázdnenie dotknutých  nádob na odpad. 

7.6 POVINNOSTI Zhotoviteľa: 

a) vykonať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zhromaždeného v nádobách na 

to určených v dohodnutých termínoch  

b) vyprázdňovať nádoby a vrátiť ich na pôvodné miesto, 

c) odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré vzniklo priamo pri vyprázdňovaní nádob, 

d) akékoľvek poškodenie oznámiť objednávateľovi a na svoje náklady vykonať odstránenie 

poškodenia, 

e) pri vynechaní vyprázdňovania v dohodnutom termíne je zhotoviteľ povinný zber odpadu 

vykonať v náhradnom najbližšom termíne príslušného týždňa, 

f) Ak sa v nádobách na zmesový komunálny odpad (20 03 01) nachádza nebezpečný odpad alebo 

iný odpad, ktorý nezodpovedá podmienkam tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo nevykonať zber 

a prepravu takéhoto odpadu. V prípade nevykonania zberu a prepravy odpadu informuje 

Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľa o tejto skutočnosti. Výkon práce bude Zhotoviteľom 

fakturovaný ako uskutočnený zber odpadu. 

g) Zber a preprava odpadu podľa tejto zmluvy sa vykonáva iba v pracovné dni a to podľa 

dojednaného harmonogramu. V prípade mimoriadnych akcií, vykoná Zhotoviteľ zber, prepravu 

a zneškodnenie odpadu iba na základe osobitnej písomnej objednávky, ktorá nie je súčasťou tejto 

zmluvy. 

h) Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi presný zoznam umiestnenia nádob (stojísk), z ktorých sa 

má vykonávať zber, preprava a zneškodnenie odpadu (ulica, popisné číslo).  

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov o zmene 

doplnení niektorých zákonov a inými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 

8.2 Touto zmluvou zaniká Zmluva na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov č. 0266/07 

z 30.03.2007 vrátane jej dodatkov. 

8.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 s cenovou špecifikáciou predmetu zmluvy.  

8.4 Ustanovenia tejto zmluvy vrátane prílohy 1 môžu byť zmenené len písomnou formou po 

obojstrannom súhlase zmluvných strán. 

8.5 Zmluva môže byť vypovedaná jednou zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je dva mesiace a 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Výpoveď musí byť písomná a 

doručená druhej strane.  

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, uzatvárajú ju dobrovoľne a na 

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

8.8 Zmluva je vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane jeden 

originál a zhotoviteľ dostane jeden originál. 

8.8 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke povinnej 

osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informácií v 

znení neskorších predpisov. 
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Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

V .........................................., dňa:   V Banskej Štiavnici, 30.12.2022  

 

 

 

 

 

 

............................................................   ........................................................... 

Dušan Triebušník, starosta obce           Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ 

v. r.        v. r. 
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Príloha č. 1: Cenová ponuka a frekvencia zberu pre rok 2023 v obci Počúvadlo 

 

Objednaný počet vývozov odpadu: 12  - ( 1 x mesačne podľa zvozového kalendára) 

Názov služby Katalógové 

číslo 

odpadu 

Názov odpadu Merná 

jednotka 

Cena za MJ v 

€ bez DPH 

DPH Cena za MJ v 

€ s DPH 

Likvidácia 

odpadov  20 03 01 ZKO tona 58,00 €/tona 11,60 € 69,60 € 

Paušálny 

poplatok za 1 

zber odpadu v 

obci 

20 03 01 ZKO zvoz 150,00 €/zvoz 30,00 € 180,00 € 

 
      

Vývoz VKK 7 

m3 ramenovým 

nakladačom 20 03 07 
veľkoobjemový 

odpad 

hod 25,00 €/hod 5,00 € 30,00 € 

km 0,84 €/km 0,17 € 1,01 € 

Likvidácia 

objemného 

odpadu kat. č. 

20 03 07 

20 03 07 
veľkoobjemový 

odpad 
tona 58,00€/tona 11,60 € 69,60 € 

 
Poznámka : Zhotoviteľ Objednávateľovi fakturuje k poplatok za uloženie odpadov na skládku v zmysle 

zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v aktuálnom znení na základe reálne 

vyzbieraných množstiev jednotlivých druhov odpadu. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, 30.12.2022 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ 


