
Z M L U V A 
o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu 

č. 14/2022 
uzatvorená podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

 

Dodávateľ:   Služba, mestský podnik  Stropkov 

    IČO: 313 05 784 

   so sídlom: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov 

    zastúpený: Ing. Dušan Lukáč, riaditeľ podniku 

    bankové spojenie: VÚB, a.s. 

    číslo účtu: SK44 0200 0000 3500 0693 0612  

a 

 

Odberateľ:   Obec Nižná Olšava 

    IČO:00330809 

   so sídlom: Nižná Olšava 100, 090 32 Miňovce 

    zastúpený: Ing. Igor Madzin – starosta obce 

    bankové spojenie: VÚB,a.s. 

    číslo účtu: 18720612/0200 

 

 

sa takto dohodli : 

 

 

Článok I. 

(1) Dodávateľ, Služba, mestský podnik Stropkov, je prevádzkovateľom 

skládky zmesových komunálnych odpadov v obci Chotča a taktiež je oprávnený 

vykonávať prepravu a uloženie zmesových komunálnych odpadov. 

(2) Odberateľ, Obec Nižná Olšava, je povinná zabezpečiť zber a prepravu 

zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia 

alebo zneškodnenia. 

 

 

Článok II. 

Dodávateľ, Služba, mestský podnik Stropkov, a odberateľ, Obec Nižná Olšava,  

sa vzájomne dohodli, že Služba, mestský podnik Stropkov vykoná pre odberateľa 

odvoz, prepravu a uloženie zmesových komunálnych odpadov zo 110 l zberných nádob 

1 x za 3 týždne z obce Nižná Olšava za cenu za odvoz a prepravu odpadu vo výške 

22,50 EUR s DPH  (18,75 EUR bez DPH) za jednu 110 l zbernú nádobu za jeden 

polrok. 

 

 

Článok III. 

Doba platnosti zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

 



 

Článok IV. 

Cena za odvoz a zneškodnenie odpadu 

(1) Dodávateľ, Služba, mestský podnik Stropkov, a odberateľ sa vzájomne 

dohodli, že Služba, mestský podnik Stropkov bude fakturovať odberateľovi: 

a) cenu za odvoz a prepravu odpadu vo výške uvedenej v čl. II. tejto zmluvy, 

b) cenu nesnímateľnej nálepky  vo výške 0,20 EUR/nálepka podľa počtu 

zberných nádob vyvážaných dodávateľom pre odberateľa, 

c) účelovú finančnú rezervu v zmysle § 24 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších zmien, 

d) cenu za odobrané množstvo plastových vriec na komunálny odpad. 

  

(2) Vzhľadom na nálepkovú formu odvozu a prepravy zmesového 

komunálneho odpadu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi cenu za odvoz 

a prepravu zmesového komunálneho odpadu a cenu nesnímateľnej nálepky  vopred 

bezhotovostnou formou  alebo platbou v hotovosti do pokladne dodávateľa a to 

najneskôr do 31.1.2022 na 1.polrok roku 2022 a najneskôr do 31.7.2022 za 

2.polrok roku 2022, pričom samotný vývoz sa začne uskutočňovať až zaplatením 

príslušného počtu nesnímateľných nálepiek za príslušný polrok a ich nalepením na 

zbernú nádobu. 

(3) Odberateľ si u dodávateľa vyzdvihne potrebný počet nálepiek, ktoré si 

zmluvne dohodol a tieto nálepky nalepí podľa pokynov dodávateľa na zberné nádoby, 

z ktorých sa bude vyvážať zmesový komunálny odpad pre odberateľa. Po nalepení 

nesnímateľnej nálepky na zbernú nádobu je dodávateľ  povinný realizovať odvoz 

zmesového komunálneho odpadu podľa článku I.  tejto zmluvy. 

(4) Úhradu faktúr možno vykonať : 

- bezhotovostne - prevodným príkazom,  

- v hotovosti v pokladni dodávateľa. 

 

 

Článok V. 

Poplatok za uloženie odpadu 

(1) Dodávateľ, Služba, mestský podnik Stropkov, a odberateľ sa vzájomne 

dohodli, že odberateľ v zmysle ustanovení zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov, zaplatí poplatok za uloženie komunálnych odpadov odvezených od 

dodávateľa.  

(2) Poplatok za uloženie odpadu uvedený v odseku 1. tohto článku je 

odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi do 15 dní po ukončení mesiaca, keď bol 

uložený odpad na skládku na účet dodávateľa č. SK09 0200 0001 3100 0693 0612, 

ktorý je vedený vo VÚB, a.s..  

(3) Ak odberateľ neuhradí poplatok za uloženie odpadu uvedený v odseku 

1. a 2. tohto článku včas, alebo v plnej výške je povinný zaplatiť za každý deň 

omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplateného, alebo 

neodvedeného poplatku za uloženie odpadu v zmysle § 5 zákona č. 329/2018 Z.z. o 

poplatkoch za uloženie odpadu. 

(4) Ak odberateľ opakovane neuhrádza poplatok za uloženie odpadu 

uvedený v odsekoch 1. a 2. tohto článku je dodávateľ oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť a odberateľovi bude pozastavený odvoz zmesového komunálneho odpadu a 

taktiež jeho zneškodňovanie na skládke odpadov bez náhrady. Dlžnú sumu poplatku je 

odberateľ povinný aj s úrokmi z omeškania ihneď uhradiť na účet odberateľa. 



Článok VI. 

Povinnosti odberateľa 

(1) Zberné nádoby a vrecia je odberateľ povinný umiestniť na stanovištiach 

schválených  dodávateľom situovaných podľa hygienických, estetických 

a protipožiarnych zásad. 

(2) Stanovište zbernej nádoby a vriec musí mať pevný a hladký podklad. 

Prístupová komunikácia k nim musí byť  široká najmenej 3,5 m, bez prekážok 

a s hladkým povrchom a stanovište môže byť v maximálnej vzdialenosti 10 m od 

prístupovej komunikácie. 

(3) Do zbernej nádoby a vriec sa zakazuje ukladať odpady vznikajúce 

z prevádzky motorových vozidiel, kamene, zeminu, hlušinu, betón, trávu, konáre 

stromov, objemné predmety každého druhu, škvaru,  tekuté látky, kyseliny, zásadité 

látky, zápalné látky, zdravotne závadné odpady z potravinárskych výrobní, predajní 

mäsa, zdravotníckych zariadení, odpad s obsahom škodlivín, odpad živočíšneho 

pôvodu, odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov 

dodávateľa, alebo by poškodil technické zariadenia na odvoz a zneškodňovanie 

odpadov. 

(4) Odpad zhromaždený mimo zbernej nádoby a vriec nebude dodávateľom 

odvezený a zneškodnený. 

(5) Odberateľ je povinný zabezpečiť uloženie odpadu v zbernej nádobe 

riadnym spôsobom,  ďalej je zodpovedný za umožnenie prístupu k zbernej nádobe. 

(6) Ak odvoz zmesového komunálneho odpadu nebude možný z dôvodu 

prekážky, alebo z dôvodu nezjazdnosti prístupovej komunikácie, odpad dodávateľom 

nebude odvezený a zneškodnený. 

(7) Zberné nádoby sú vlastníctvom odberateľa, ktorý zodpovedá za ich 

technický stav a na vyzvanie dodávateľa prevedie na nich potrebnú údržbu a opravy.  

(8) Plastové vrecia budú dodávateľom odvezené len od zberných nádob so 

zaplatenou platnou nesnímateľnou nálepkou. 

 

 

Článok VII. 

Povinnosti dodávateľa 

(1) Dodávateľ je povinný vykonať odvoz zmesového komunálneho odpadu 

zhromažďovaného v zberných nádobách a vreciach podľa dohodnutého intervalu 

odvozu. 

(2) Dodávateľ je povinný vyprázdňovať každú nádobu aj z časti naplnenú 

a vrátiť ju na pôvodné miesto. 

(3) Dodávateľ zodpovedá za znečistenie verejného alebo súkromného 

priestranstva, ktoré zapríčinil priamo pri vyprázdňovaní zberných nádob. 

(4) Pri vynechaní dohodnutého termínu odvozu je dodávateľ povinný daný 

odvoz  uskutočniť v čo najkratšom náhradnom termíne. 

(5) Odpad uložený v plastovom vreci s logom dodávateľa bude 

dodávateľom odvezený, iba ak bude vrece uložené pri zbernej nádobe so zaplatenou 

nesnímateľnou nálepkou. 

 

 

 

 

 

 



Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

(1) V prípade poškodenia nálepky na zbernej nádobe je odberateľ povinný 

si zakúpiť náhradnú nálepku a nalepiť ju na zbernú nádobu, pretože pokiaľ 

nesnímateľná nálepka pre dané obdobie nie je nalepená na zbernej nádobe dodávateľ 

odvoz odpadu neuskutoční. 

(2) V prípade devalvácie meny EURO resp. inflácie má dodávateľ právo 

upraviť dohodnutú cenu v priamej závislosti od miery devalvácie a inflácie, oficiálne 

za predchádzajúci kalendárny rok oznámenej Slovenským štatistickým úradom, a to od 

prvého mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení. Rovnako má právo upraviť 

dohodnutú cenu v priamej závislosti od zvýšenia cien energie, pohonných hmôt, 

vstupných materiálov a ostatných zvýšení ceny ovplyvnenej zmenou legislatívy. 

(3) V prípade zmeny počtu zberných nádob odberateľa, alebo zmeny výšky 

ceny za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu je dodávateľ oprávnený dodatkom 

k tejto zmluve túto zmluvu upraviť a po  nesúhlase odberateľa s takouto zmenou od 

zmluvy odstúpiť. 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu na základe svojej a vážnej vôle 

a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

(2) Dodatky a zmeny tejto zmluvy sa vykonávajú písomnou dohodou oboch 

strán. 

(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

(4) Zmluva nadobúda  platnosť  dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke dodávateľa. 

(5) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy sa  

ruší zmluva č. 14/2021 uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom dňa 13.01.2021.  

 

 

V Stropkove dňa  31.12.2021    V Stropkove dňa 

 

 

 

 

 

 

________________________                              ________________________ 

         Ing. Dušan Lukáč          Ing. Igor Madzin  

            Služba, mestský podnik Stropkov                                  Obec Nižná Olšava 

            riaditeľ podniku                        starosta obce 

 

 

 

 


