
Návrh zmluvy 
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “. 
uzatvorená podl'a § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len "Zmluva") 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
1. 
Spoločnosť: 
So sídlom:  
Štatutárny zástupca:   
IČO:     
DIČ:     
IČ DPH:   
Bankové spojenie:   
č. účtu:    
Zapísaný v obch. registri: Okresný súd    .........., oddiel: ........., vložka č. ............ 
(ďalej ako „poskytovateľ' v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
2. 
Obec Krásnohorské Podhradie  
So sídlom:   Hradná  č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie 
Štatutárny zástupca:                 Mgr.Peter Bollo , starosta  
IČO:                00328421 
DIČ:                2020961415 
Zastúpený:               Mgr.Peter  Bollo   
Bankové spojenie:             VUB Rožňava 
IBAN:               SK21 0200 0000 0000 2382 5582 
E-mail:               obec64krasnohorskepodhradie.sk  
 
(ďalej ako „objednávateľ"' v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(a  spolu „objednávateľ“ a  „poskytovateľ“ ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

Článok Il.  
Predmet zmluvy 

 
1. Táto zmluva upravuje obchodnoprávny vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom   pre   predmet  

zmluvy : Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “ v  obci 
Krásnohorské Podhradie  . (ďalej aj len "odpad")    v rozsahu stanovenom touto zmluvou a v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a    o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 79/2015 Z.z.“) a iných platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 
 
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že odpad objednávateľa podľa tejto zmluvy prevezme od objednávateľa v mieste 
odovzdania odpadu,    ktoré vykoná poskytovateľ výlučne spôsobom podľa platnej legislatívy, na čo má príslušné 
zákonom stanovené povolenia a ako subjekt vykonávania tejto činnosti spĺňa všetky zákonom stanovené 
podmienky najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy.   
  
3.  Miesto odovzdania odpadu za účelom jeho spracovania sa nachádza na adrese: 
k.ú. Krásnohorské Podhradie   
 
  
 



4. Poskytovateľ vyhlasuje, že sú mu vydané a sú právoplatné všetky zákonom stanovené povolenia, rozhodnutia v 
predpísanej forme a rozsahu, má vykonané všetky zákonom stanovené registrácie a zaväzuje sa, že po dobu 
platnosti tejto zmluvy bude mať potrebné platné rozhodnutia príslušných orgánov, ktoré poskytovateľa oprávňujú 
nakladať s odpadom a tento likvidovať v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. a všetkých príslušných právnych 
predpisov, ktoré poskytovateľa oprávňujú plniť si povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zákonným spôsobom. 
Poskytovateľ vyhlasuje, že pre plnenie tejto zmluvy je materiálne, finančne, personálne, technicky a inak 
zabezpečený. 
 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi, že bude počas trvania tejto zmluvy odoberať a spracúvať všetok 
vyprodukovaný odpad z obce    uvedený v tomto článku zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje platiť za to 
poskytovateľovi cenu podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ bude odoberať  odpad  
od   objednávateľa . 
podľa  prílohy č.  1 Tejto  zmluvy   
 
6. Objednávateľ môže  prostredníctvom tretej osoby na svoje vlastné náklady dopraviť odpad na miesto odovzdania 
odpadu. Miesto odovzdania odpadu nemusí byť totožné s miestom likvidácie odpadu.  
 
7.  Objednávateľ je povinný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015  Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov zaradiť odpad podľa druhu a kategorizácie uvedených v Katalógu odpadov 
 
9. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za spracovanie odpadov cenu podľa tejto zmluvy. 
 

Článok Ill.  
Cena za spracovanie odpadov 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli podľa prílohy č. 1 - Špecifikácia jednotkových cien tejto zmluvy "špecifikácia 
jednotkových cien", ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy na nasledovnej cene za  spracovanie odpadu. 
 
2. Cena  bez   DPH    : ........................................................ 
 
    Cena  s DPH         :  ....................................................... 
 
Slovom :    
 
Táto cena zahŕňa všetky zákonom stanovené poplatky obci, štátu a tretím osobám, ktoré platí poskytovateľ' v 
súvislosti s plnením tejto zmluvy. Túto cenu nie je možné poskytovateľom jednostranne navýšiť. Poskytovateľ' sa 
zaväzuje za takto dohodnutú cenu spracovať odpad objednávateľa v rozsahu podľa tejto zmluvy a túto cenu 
fakturovať objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právny nárok na úpravu ceny v prípade zmeny výšky 
sadzieb poplatku za uloženie odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z. ak sa poplatok vzhľadom na spôsob 
spracovania odpadu uplatňuje.  
 
3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku ceny za spracovanie odpadu uvedenej v odseku 2 tohto 
článku výlučne len v prípade, ak dôjde k zmene zákonom stanovenej sadzby DPH, a to iba v rozsahu, ktorý bude 
zodpovedať tejto zmene sadzby DPH. Pre prípad zníženia sadzby DPH má povinnosť a zaväzuje sa znížiť takto 
dohodnutú cenu o hodnotu zníženia DPH stanovenú zákonom. 
 

Článok IV.  
Spôsob preberania dovezeného odpadu 

 
1. Poskytovateľ' vystaví pri dodaní odpadu do zariadenia na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie dodací list s 
vážnym lístkom. Na dodacom liste s vážnym lístkom poskytovateľ uvedie označenie objednávateľa, katalógové 
číslo, názov dodaného odpadu, jeho množstvo a dátum dodania. 
 
2. Poskytovateľ' sa zaväzuje, že dovezený odpad objednávateľ' bude vážený elektronickou mostovou váhou a 
poskytovateľ vystaví objednávateľovi vážny lístok o hmotnosti dovezeného odpadu.  



 
3. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  sporadicky počas  trvania   zmluvy  vykonať   kontrolu  počas  zberu  odpadu   
poskytovateľom.   

 
Článok V.  

Poistenie zodpovednosti za škodu 
 
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že má zmluvne uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám - 
"poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" s platnosťou na celú dobu trvania tejto zmluvy s tým, že 
poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť je vo výške najmenej 5 000,00 EUR (slovom päťtisíc eur). 
 

Článok VI. 
 Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Poskytovateľ bude objednávateľovi vystavovať faktúry na platbu za likvidáciu odpadu iba za skutočne dodané a 
zlikvidované množstvo odpadu, a to 1-krát mesačne, vždy k 15. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci a ku koncu 
kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry budú dodacie listy (vážne lístky). Poskytovateľ berie na vedomie, že 
objednávateľ nebude platiť žiadne zálohové platby. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi riadne vystavené faktúry na platbu za spracovanie odpadu podľa 
tejto zmluvy v lehote splatnosti, ktorá je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

Článok VIl. 
 Záruky a zodpovednosť za škodu 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať s odpadmi objednávateľa v súlade so všetkými príslušnými právnymi 
predpismi a v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej moci záväznými pre poskytovateľa. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti riadne, včas, v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy. 
Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetok dovezený odpad objednávateľa bude spracovaný v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zo zákonom č. 79/2015 Z.z.  
 
3. Každá zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu spôsobenej škody, ktorá jej vznikne porušením 
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Poškodená strana je oprávnená požadovať od druhej strany aj náhradu 
súvisiacich nákladov, ktoré musela vynaložiť v dôsledku, resp. v súvislosti s porušením povinnosti druhou stranou. 
 

Článok VIIl. 
 Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojich finančných záväzkov podľa tejto 
zmluvy, tak sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 
 
2. V prípade, že nebude zrealizovaný - (začatý plnený a ukončený) zmluvný záväzok poskytovateľa v súlade s 
touto zmluvou počas jej platnosti z akejkoľvek právnej skutočnosti na strane poskytovateľa, ktorá mu zabráni v 
zákonnom výkone spracovania odpadu podľa tejto zmluvy, alebo ak poskytovateľ odstúpi od tejto zmluvy 
z akýchkoľvek dôvodov na strane poskytovateľa okrem dôvodov podľa článku X. ods. 2 tejto zmluvy alebo dohody, 
zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR. Týmto ustanovením 
nie je dotknutý nárok objednávateľa voči poskytovateľovi na náhradu takto spôsobenej škody. 
 
3. Výšku zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve si môže objednávateľ započítať v súlade s § 580 a nasl. 
Občianskeho zákonníka z vyfakturovanej ceny poskytovateľa za spracovanie odpadu. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody. 
 



4. Porušujúca strana sa zaväzuje zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy pre prípad porušenia 
záväzkov vyplývajúcich jej z tejto zmluvy na základe písomnej výzvy v lehote do troch kalendárnych dní od jej 
doručenia porušujúcej zmluvnej strane. 
 
5. Výzva, ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len „písomnosti“) sa 
považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím poskytovateľom, ku dňu ich riadneho doručenia do sídla 
poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať poskytovateľovi aj elektronickými 
prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť 
sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. 
(Civilný sporový poriadok). 
 

Článok IX. 
 Doba trvania 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to   odo dňa   účinnosti   zmluvy  do  31.12.2022. V prípade,  ak  by 
počas  plnenia  malo   dôjsť k navýšeniu   zmluvnej  ceny  pre  prípadné   zvýšenie , táto  sa bude riešiť v zmysle  
zákona  č 343/2015 ZVO.   

 
Článok X. 

 Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy 
 
1. Táto zmluva zanikne uplynutím doby jej trvania uvedenej v čl. IX tejto zmluvy. Táto zmluva môže zaniknúť aj na 
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
Objednávateľ môže ukončiť zmluvný vzťah až po uplynutí doby určitej a to písomnou výpoveďou s dodržaním 3 
mesačnej výpovednej lehoty ku koncu zmluvnej doby. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede.  Po   účinnosti   zmluvy  
 
2. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa 
článku VI. odsek 2 tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy 
poskytovateľa na uskutočnenie nápravy. 
 
3   Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti 
vyplývajúcej z tejto zmluvy druhej zmluvnej strane písomnou formou. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany a to najmä v prípade:  

 
 A) ak držiteľ odpadu neuhradil faktúru ani po uplynutí určenej dodatočnej lehoty, ktorú poskytol odberateľ odpadu 
na uhradenie faktúry, 
B) ak odberateľ odpadu neprevádza váženie odpadu pred zvozom a po zvoze na certifikovanej váhe a nevystavuje 
vážný lístok z certifikovanej váhy na skutočný objem odpadu, 
C) všetky dodatky k zmluve budú vykonané písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 
3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ak poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto 
zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na 
uskutočnenie nápravy. 
 
4. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana oprávnene odstúpi od tejto zmluvy, druhá zmluvná strana sa zaväzuje 
nahradiť všetky náklady a škody, ktoré odstupujúcej zmluvnej strane v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy 
vzniknú.  
 

Článok XI. 
 Postup úprav (zmien) zmluvy 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami v súlade s príslušnou legislatívou. 
 



2. Poskytovateľ' sa zaväzuje, že nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť práva a povinnosti z tejto 
zmluvy na iný subjekt. 
 

Článok XIl. 
 Riešenie sporov 

 
1. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy vznikne spor, obe zmluvné strany sa zaväzujú 
vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mimosúdneho vyriešenia tohto sporu na základe vzájomnej dohody. 
Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť vzájomné rokovanie za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu najneskôr 
do 10 dní od doručenia výzvy jednej zmluvnej strany na uskutočnenie stretnutia voči druhej strane. 
 
2. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na mimosúdnom vyriešení vzájomného sporu ani v lehote jedného 
mesiaca od doručenia výzvy na uskutočnenie rokovania uvedenej v odseku 1 tohto článku, môže sa ktorákoľvek 
zo zmluvných strán obrátiť so žalobou           na príslušný súd, ktorý o spore rozhodne. Zmluvné strany si pre tento 
prípad dohodli postup výlučne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a ako príslušný súd stanovujú 
miestne príslušný súd podľa sídla objednávateľa . 
 

Článok XIII. 
 Údaje o subdodávateľoch 

 
1. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných služieb  prostredníctvom tretích osôb. 
Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.  
 
2. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická 
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 
 
3. Poskytovateľ  je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať  zák.č. 343/2015 ZVO s dôrazom na postupy a 
ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávatelia poskytovateľa, uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy- 
Zoznam subdodávateľov, musia spĺňať podmienku účasti podľa § 32  ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Poskytovateľ  sa 
zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v tejto prílohe v rozsahu podľa § 41 
ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, uviesť údaje o zmenenej osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie predmetu 
zmluvy. Zistený nesúlad v zmysle hore uvedených podmienok bude objednávateľ považovať za závažné porušenie 
zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. 
 
4.V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je poskytovateľ povinný žiadosťou min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na 
schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia  spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 písm. e) a f) ZVO.  
Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah služieb, ktoré bude pre poskytovateľa realizovať subdodávateľ a doklad 
o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v zák.č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad 
bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej  
pokuty. Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa 
tejto zmluvy na nového subdodávateľa 
 
5. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byt' odsúhlasený 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 

Článok XIV.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa ..................., 
najskôr však nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia     § 47a Občianskeho zákonníka na 
webovom sídle  obce Krásnohorské   Podhradie   . 



 
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k tejto zmluve podpísaným 
oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú neplatné. 
 
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo 
neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
 
4. Pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú hlavne 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č.329/2018 Z. z., zákon č. 365/2015 
Z. z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov. 
 
5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli 
jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto 
nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne 
podpisujú. 
 
6. Všetky prílohy, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých poskytovateľ obdrží  dve 
vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 
 
 
Prílohy: 
1. Špecifikácia ceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ...............      dňa .............................             V Krásnohorskom Podhradí ,  dňa............................. 
 
 
 
 
.............................................                                                   ................................................        
Poskytovateľ:       Objednávateľ: 

Obec Krásnohorské Podhradie  
 Mgr.Peter Bollo  
Starosta  obce  
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