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Zmluva o poskytovaní služieb 

pri triedenom zbere komunálnych odpadov 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ: Služba, mestský podnik Stropkov 

Štatutárny orgán:  Ing. Dušan Lukáč, riaditeľ 

Sídlo:   Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov 

IČO:   31305784 

IČ DPH:  SK2020526376 

DIČ:   2020526376 

 

a 

2. Objednávateľ:  Obec Nižná Olšava 

Štatutárny orgán: Ing. Igor Madzin, starosta obce 

Sídlo:   Nižná Olšava 100, 090 32 Miňovce 

IČO:   00330809 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

DIČ:   .................................... 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb poskytovateľom pri triedenom zbere komodít 

z komunálneho odpadu u objednávateľa. Zmluva je uzatvorená v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

 

Článok III. 

Práva a povinností zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu vytriedených komodít z komunálneho 

odpadu od objednávateľa.  

2. Zber vytriedených komodít z komunálneho odpadu sa vykonáva na základe vopred 

odsúhlaseného harmonogramu uzatvoreného medzi poskytovateľom a objednávateľom s 

oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou majú poskytovateľ a objednávateľ 

uzatvorené zmluvné vzťahy.  

3. Vytriedené komodity z komunálneho odpadu sa zbierajú do plastových vriec, ktoré sa po 

vysypaní vrátia späť alebo sa zbierajú do vopred dohodnutých a odsúhlasených nádob. 

4. Vytriedené komodity z komunálneho odpadu sa na základe harmonogramu najneskôr v deň 

vývozu vykladajú mimo uzavretých nehnuteľností, pričom zber sa vykonáva v čase od 6:30 hod 

do 19:00 hod. príslušného kalendárneho dňa. 

5. V prípade, ak objednávateľ nezabezpečí včasné vyloženie dohodnutých vytriedených 

komodít z komunálneho odpadu, zber bude považovaný za vykonaný.  

6. Mimoriadny vývoz nad rámec dohodnutého harmonogramu si môže objednávateľ objednať 

u poskytovateľa a bude fakturovaný podľa platného cenníka, pričom dátum zberu určí 

poskytovateľ.  

7. Objednávateľ dbá na to, aby vytriedené komodity z komunálneho odpadu neboli 

znehodnotené inými prímesami odpadov, v opačnom prípade bude daná komodita 

prekategorizovaná na odpad podľa platného katalógu odpadov a následne zneškodnená podľa 

platného cenníka poskytovateľa.  
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8. Poskytovateľ má výhradné právo na zber, prepravu a zhodnocovanie všetkých vytriedených 

komodít z komunálneho odpadu z celého katastra objednávateľa.  

9. Sprístupniť vytriedený zber z komunálneho odpadu počas celého roka v dohodnutý deň je 

objednávateľ povinný tak, aby k vytriedenému odpadu viedla spevnená komunikácia široká 

aspoň 3,5 m.  

10. V prípade znemožnenia prístupu (rozkopávka, poľadovica alebo iné zneprístupnenie 

príjazdovej komunikácie) sa zber považuje za uskutočnený po nahlásení znemožnenia prístupu 

objednávateľovi na obecnom úrade. 

11. Objednávateľ je oprávnený podať poskytovateľovi reklamáciu na nevykonanie zberu 

vytriedených komodít z komunálneho odpadu najneskôr do 24 hodín od dohodnutého termínu. 

 

Článok IV. 

Cena za poskytovanie služieb 

1. Náklady na zber triedených komodít z komunálnych odpadov hradí zhotoviteľovi oprávnená 

organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má uzatvorenú zmluvu s objednávateľom, pričom 

sa uhrádzajú len náklady, ktoré sú vzájomne vopred odsúhlasené.  

 

Článok V. 

Trvanie a ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 1.1.2022. 

2. Túto zmluvu možno ukončiť: 

- písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu výpovede, 

pričom túto zmluvu je možné vypovedať len k 31.12. príslušného kalendárneho roka 

s tým, že písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do 

30.9. príslušného kalendárneho roka inak  platí, že zmluva bola vypovedaná k 31.12. 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží 1 (jedno) vyhotovenie. 

2. Táto Zmluva môže byť zmenená písomnou formou vo forme dodatkov odsúhlasenými 

oboma zmluvnými stranami.  

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán sa prioritne riadia ustanoveniami zakotvenými v 

tejto Zmluve. Otázky neupravené touto Zmluvou sa riadia,  príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Obsah tejto Zmluvy je prejavom slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré sa s jej 

obsahom oboznámili prečítaním, je uzavretá v súlade s obchodnými zvyklosťami a na znak 

súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 

Stropkov .......................    

 

 

 

    ________________________  _________________________  

                Ing. Dušan Lukáč                  Igor Madzin       

         Služba, mestský podnik Stropkov            Obec Nižná Olšava 

          riaditeľ podniku      starosta obce 


