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ZMLUVA  O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO 

ODPADU 
 

  uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka SR, zákon č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

 

A. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Obec Veľká Lomnica 

        Sídlo : Obecný úrad Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica 

Zastúpený: Mgr. Peter Duda – starosta obce  

IČO : 00 326 666 

DIČ :  2020697338 

Bankové spojenie : VÚB a.s. Poprad 

Číslo účtu: 927328562/0200 

e-mail: obecvelkalomnica@stonline.sk 

Telefón/fax: 052/4561102/4561393 

(ďalej len objednávateľ) 

        

 

a 

 

2. Dodávateľ služby: Technické služby, s. r. o. Kežmarok 

     Sídlo: Poľná 1, 060 01  Kežmarok 

            Konatelia spoločnosti: Ing. Jozef Krok, Ing. Jiří Ruml 

IČO: 31 718 329    

DIČ: 2020512582 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.2695/P 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., zastupiteľstvo Kežmarok 

Číslo účtu: 6608158006/1111 
e-mail: tko@tskk.sk 

Telefón/fax: 052/46 808 31, 052/46 808 33  
(ďalej len dodávateľ) 

 

    
                            

 

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom zmluvy 

uzavreli nasledovnú 

 

 

  zmluvu o odvoze tuhého komunálneho odpadu 

 

Predmet zmluvy 

I. 

 

1  Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie 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 tretieho 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.  
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2  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy na svoje 

náklady, v požadovanom rozsahu a kvalite, pri špecifikácii nádob na TKO – 110L, 120 L  nádoba, 

240L nádoba, 1100L MOK nádoba a VOK. 

 

Zmluvné podmienky a záväzky 

II. 

 

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

určeného intervalu vývozu.  

Dodávateľ určí deň vývozu príslušného týždňa na základe jeho harmonogramov.  

Dodávateľ má právo zmeniť deň pravidelného vývozu, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové podmienky, 

iba s písomným súhlasom objednávateľa. 

 

2 V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, vývozca zabezpečí jeho 

vykonanie v náhradnom termíne najneskôr do 24 hodín. 

 

3 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. 

 

4 Dodávateľ zodpovedá za odstránenie odpadu, ktorý sa dostal mimo nádob pri manipulácii s 

nimi za účelom ich vyprázdnenia. 

 

5 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. 

 

6 Objednávateľ zabezpečí prístup k nádobám na TKO tak, aby nenastali žiadne prekážky 

v plnení záväzku dodávateľom ako je uvedené v predmete zmluvy, a to najviac vo vzdialenosti 10m od 

zberného miesta. 

 

7 Objednávateľ zodpovedá za zloženie odpadu v nádobách uvedených v čl. I bod 2 tejto zmluvy, 

v opačnom prípade dodávateľ nie je povinný vykonať odvoz TKO umiestnený v inej forme nádoby.  

 

8 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. 

 

 

Cena a platobné podmienky 

III. 

 

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 dní 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 mesiac.  

 

4 K dohodnutej odmene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa sadzby 

DPH stanovenej zákonmi SR v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 
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5.        Na základe dohody zmluvných strán je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru – daňový doklad 

za reálne vykonanú činnosť  pre objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve za obdobie 

mesiaca marec 2011, t.j.  počnúc dňom 01.03.2011. 

 

6. Faktúra – daňový doklad vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti 

požadované zákonom, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odmietnuť plniť svoj záväzok 

z takejto faktúry. Táto povinnosť sa prenáša na faktúru – daňový doklad opravnú s lehotou splatnosti 

podľa opravenej faktúry. 

 

Sankcie 

IV. 

 

1 V prípade porušenia povinnosti dodávateľa uskutočniť predmet plnenia – vývoz TKO 

v dohodnutom termíne, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% 

hodnoty výšky faktúry – daňového dokladu vystaveného za obdobie, v ktorom došlo k takémuto 

porušeniu.  

Nárok na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý. 

 

2 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.  

 

3 Rovnako táto povinnosť pre dodávateľa nevyplýva v prípade mimoriadnych udalostí vis major, 

za ktoré sa považuje povodeň, zemetrasenie, požiar a iné prírodné katastrofy neovplyvniteľné 

zmluvnými stranami. Náhradné plnenie je povinný dodávateľ uskutočniť okamžite po ich pominutí. 

 

4       V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom, tento uhradí z nezaplatenej sumy 

úroky z omeškania ustanovené v par. 369, odst.1 -  Obchodného zákonníka. 
 

 

Zodpovednosť za škodu 

V. 

 

1 Dodávateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré boli spôsobené 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 oznámiť hroziacu škodu objednávateľovi, v opačnom prípade 

zodpovedá za škodu takto vzniknutú.  

 

3 Dodávateľ je povinný pri vývoze odpadu dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, 

všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať 

Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, za nedodržanie vyššie uvedených skutočností nesie 

dodávateľ plnú zodpovednosť. 

 

Trvanie zmluvy a jej ukončenie 

VI. 

 

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 objednávateľa v zmysle zákona 546/2010 Z. z.. 
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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 dodávateľovi. 

 

3 V prípade nedodržania 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 výpovede 

dodávateľovi. 

 

Doručovanie a kontaktné osoby 

VII. 

 

1. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa doručujú prostredníctvom odosielajúceho poštového 

podniku (pošta) – obyčajnou alebo doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

príp. na zmenenú adresu oznámenú písomne druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za 

doručené v deň ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, v prípade pochybností sa za deň doručenia 

považuje tretí deň nasledujúci po podaní poštovej zásielky na prepravu. 

 

2.           Zmluvné strany si na účely riadneho plnenia tejto zmluvy stanovili kontaktné osoby, ktorým 

budú oznamované akékoľvek informácie súvisiace s predmetom zmluvy, a to: 

 

- na strane objednávateľa :  ................................................................... č. tel. : .................................  

 

- na strane dodávateľa  :     Mgr. Ladislav Jendrejčák                             č. tel. 0905858514 

 

Záverečné ustanovenia 

VIII. 

 

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 právne predpisy Slovenskej republiky.  

 

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 Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami 

s rovnakým predmetom plnenia ako aj ústne dojednania. 

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jednu dostane dodávateľ a jednu objednávateľ.   

 

          

       

 

V Kežmarku  dňa 29.03.2011 

 

 

 

 

 signet signet 

…….......……………….                  ……….....…………….. 

        Objednávateľ                                        Dodávateľ  
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Príloha č.1 

 
k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu medzi zmluvnými stranami 

 

 
     Objednávateľ: Obec Veľká Lomnica 

        Sídlo : Obecný úrad Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica 

Zastúpený: Mgr. Peter Duda – starosta obce  

 (ďalej len objednávateľ) 

        

 

a 

 

     Dodávateľ služby: Technické služby, s. r. o. Kežmarok 

     Sídlo: Poľná 1, 060 01  Kežmarok 

            Konatelia spoločnosti: Ing. Jozef Krok, Ing. Jiří Ruml 
(ďalej len dodávateľ) 

 

1. Cena vývozu 

            Zmluvné strany sa dohodli na  cene: 

 

    NÁDOBY 110 l, 120 l                                              -   EUR   0,44 /1 ks/1 odvoz 

 

    NÁDOBY 240 l                                                        -   EUR   0,79 /1 ks/1 odvoz 

 

    MALOOBJEMOVÉ KONTAJNERY  ( MOK)   -  EUR    3,60 /1 ks/1 odvoz 

 

    VEĽKOOBJEMOVÉ  KONTAJNERY  (VOK) 

 

    - jazdný výkon                - EUR  1,03/km  

    - odvoz 1 ks VOK           - EUR  5,90/1ks VOK 

     

 

   K  cenám účtujeme DPH stanovenú zákonom platnú pre dané obdobie. 

 

 Podkladom pre úhradu ceny služby bude faktúra. 

 

2. Termín vývozu 
Vývoz odpadu v obci je stanovený na dni utorok a streda každý týždeň. 

 

 

 

 

V Kežmarku  dňa 29.03.2011 

 

 

 

 

 signet signet 

…….......……………….                  ……….....…………….. 

        Objednávateľ                                        Dodávateľ  
 


