
ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
Objednávateľ: Dobrá Východná o.z.  
Sídlo: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1749/33   
IČO: 42347297   
DIČ: 2023858925   
Bankové spojenie: Unicredit bank  

Číslo účtu:SK10 1111 0000 0012 2654 0004   
Osoby oprávnené konať za objednávateľa: Jakub Filipko 
Tel. kontakt. E-mail:0903624649 , jakub@rozhybkosti.sk 
 
(ďalej len objednávateľ) 
 
a 
 
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Východná 
Sídlo:  032 32 Východná 616 
Zastúpený: Michal Blaško vz. vedúci VPS Východná 
IČO:  35992581 
DIČ:  2020578868 
Bankové spojenie: Prima banka 
Číslo účtu: SK3256000000001748399001 
 
(ďalej len dodávateľ) 
 
 

Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

 
 
1.  Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie odvozu tuhého komunálneho odpadu (ďalej 

len TKO) v zmysle ustanovení a v rozsahu tejto zmluvy podľa platných predpisov a s 
tým súvisiaca povinnosť dodávateľa zabezpečiť riadne uloženie TKO na skládke 
subjektu, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú zmluvu, a to v dohodnutom množstve a 
dohodnutých cykloch v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tomu zodpovedajúca 
povinnosť objednávateľa uhradiť dohodnutú odmenu. 

2.  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy v 
požadovanom rozsahu a kvalite, pri špecifikácii nádob na TKO - 110 l KUKÁ nádoby, 
1100 l kontajnery, uvedené v Prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 
 
 



Čl. III 
ZMLUVNÉ PODMIENKY A ZÁVÄZKY 

 
 
1.  Dodávateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň, a to podľa zmluvne 

určeného intervalu vývozu uvedeného v Prílohe č. 1. Dodávateľ určí deň vývozu 
príslušného týždňa na základe jeho harmonogramov. 

2.  Dodávateľ má právo zmeniť deň pravidelného vývozu, pokiaľ si to vyžadujú 
prevádzkové podmienky po dohode s objednávateľom. 

3.  V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, vývozca 
zabezpečí jeho vykonanie v náhradnom termíne. 

4.  Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční dodávateľ na základe písomnej objednávky 
objednávateľa, v ktorej sa uvedie dohodnutý deň vývozu, počet a druh nádob, druh 
odpadu a tiež presné miesto, z ktorého bude tento vývoz uskutočnený. 

5.  Dodávateľ zodpovedá za odstránenie odpadu, ktorý sa dostal mimo nádob pri 
manipulácii s nimi za účelom ich vyprázdnenia. 

6.  Dodávateľ je povinný zabezpečiť vývoz TKO z každej nádoby na odpad - kontajneru 
bez ohľadu na množstvo odpadu v nich a vrátiť ich na pôvodné miesto. 

7.  Objednávateľ zabezpečí prístup k nádobám na TKO tak, aby nenastali žiadne prekážky 
v plnení záväzku dodávateľom, ako je uvedené v predmete zmluvy. 

8.  Objednávateľ zodpovedá za zloženie odpadu v nádobách uvedených v č. I bod 2 tejto 
zmluvy, v opačnom prípade dodávateľ nie je povinný vykonať odvoz TKO umiestnený v 
inej forme nádoby. 

9.  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť súčinnosť potrebnú 
na plnenie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o 
všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a 
záväzkov vyplývajúcich im zo zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť 
alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy. 

 
 
 

Čl. IV 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
 
1.  Odmena za plnenie predmetu zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a ktorá je presne 
špecifikovaná v Prílohe č. 1 ako neoddeliteľnej súčasti tejto zmluvy. 

2.  Odmena uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy bude uhrádzaná na základe faktúry 
daňového dokladu, vystavenej dodávateľom s dohodnutou lehotou splatnosti 14 dni odo 
dňa jej doručenia. 

3.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru - daňový doklad po odsúhlasení podkladov pre 
fakturáciu stranou objednávateľa. Faktúra - daňový doklad bude vystavovaná jedenkrát 
za polrok. 

4.  Faktúra - daňový doklad vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti 
požadované zákonom, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odmietnuť plniť 
svoj záväzok z takejto faktúry. 



 
Čl. V 

SANKCIE 
 
 
1.  V prípade porušenia povinnosti dodávateľa uskutočniť predmet plnenia - vývoz TKO v 

dohodnutom termíne, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10% hodnoty výšky faktúr) - daňového dokladu vystaveného za obdobie, v 
ktorom došlo k takémuto porušeniu. 

2.  Nárok na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý. 
3.  Povinnosť na úhradu zmluvnej pokuty uvedenej v predchádzajúcom ustanovení neplatí 

v prípade poruchy zberného vozidla za súčasného uskutočnenia predmetu plnenia v 
náhradnom termíne, najneskôr však do 24 hodín. Predmetnú skutočnosť je povinný 
dodávateľ okamžite oznámiť objednávateľovi najneskôr v deň riadneho plnenia 
záväzku. 

4.  Táto povinnosť pre dodávateľa nevyplýva v prípade mimoriadnych udalostí, za ktoré sa 
považuje povodeň, zemetrasenie, požiar a iné prírodné katastrofy neovplyvniteľné 
zmluvnými stranami. Náhradné plnenie je dodávateľ povinný uskutočniť okamžite po ich 
pominutí. 

5.  V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom, tento uhradí z nezaplatenej sumy 
automaticky úroky z omeškania v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. VI 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
 
1.  Dodávateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho konaním v 

rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, a ktoré vznikli porušením zákonov SR pri plnení 
predmetu zmluvy a to v plnom rozsahu. 

2.  Dodávateľ je povinný pri vývoze odpadu dodržiavať všetky STN a bezpečnostné 
predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 
Zaväzuje sa dodržiavať zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a 
zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, za 
nedodržanie vyššie uvedených skutočností nesie dodávateľ plnú zodpovednosť. 

 
 

Čl. VII 
TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE 

 
 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platnosť nadobúda dňom podpisu 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy 
na webovom sídle zmluvných strán v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2.  Ukončiť túto zmluvu je možné dohodou oboch zmluvných strán. Objednávateľ i 
dodávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 
mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 



3.  V prípade nedodržiavania záväzku dodávateľom vyplývajúceho z tejto zmluvy bez 
oznámenia dôvodu neplnenia kontaktnej osobe objednávateľa a následného vykonania 
v náhradnom termíne 24 hodín je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť okamžite 
ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi. 

 
Čl. VIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
1.  Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

2.  V ostatných prípadoch, ktoré nerieši táto zmluva, platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzné predpisy SR. 

3.  V prípade straty účinnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy v dôsledku zmeny 
právnych predpisov SR zostávajú zvyšné ustanovenia tejto zmluvy v platnosti a 
neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými. 

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom 
súhlasia a že bola uzatvorená podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nekonali v 
tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

5.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných 
strán. 

 
 
 
Vo Východnej dňa 17. 7. 2019 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
podpísaný  Michal Blaško  
      vz. vedúci VP                                                                         podpísaný       Jakub Filipko 

 
                                       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 PRÍLOHA č. 1 
k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:  Dobrá Východná o.z.  
Sídlo:   Nábrežie Aurela Stodolu 1749/33 
Zastúpený:   Jakub Filipko  
IČO: 43347297  
 (ďalej len „objednávateľ") 
 
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Východná 
Sídlo: 032 32 Východná 616 
Zastúpený: Michal Blaško  – vz.  vedúci VPS 
IČO: 35992581 
(ďalej len „dodávateľ") 
 
 

1. CENA VÝVOZU 
 
Zmluvné strany sa dohodli na cene s DPH: 
 

Poplatok za vývoz 1 ks KUKA nádoby podľa platného VZN ** 

Poplatok za vývoz 1 ks 1100 l kontajnera ××× 

Poplatok za 1 km jazdy okrem výkonu zberu ××× 

  

 
Odôvodnenie: 
** Pre určenie výšky poplatku sa vychádza z platného VZN č. 1/2015, ktoré bolo 
schválené vo výške 3,00 € / KUKA nádoba - právnicke osoby pôsobiace mimo obce a 2,00 
€ /KUKA nádoba - právnické osoby pôsobiace v obci.  
 

2. TERMÍN VÝVOZU 

 
 
 
 Vo Východnej dňa 17. 7. 2019 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        Michal Blaško                                                                               Jakub  Filipko 
 vz. vedúci VPS 
                                                                                                    
                                                                                                  
   

Typ nádoby Počet nádob k 17. 7. 2019 Interval vývozu 

110 l KUKA nádoba ××× 1× / týždeň 

1100 l kontajnery ××× ××× 


