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ZZMM LL UUVVAA  
čč..  5555000077111111  

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená 
podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  

medzi  
 
  Obec Kostolná - Záriečie 
  Obecný úrad 
  Kostolná – Záriečie č.148 
  913 04 Chocholná-Velčice 
Zastúpená : Ing. Miroslav Jančár 
  starosta obce 
IČO : 00 311 693 
DIČ : 2021079676 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
Č. účtu, IBAN : SK47 5600 0000 0006 4782 8001 
Telefón : 032 6499320, 0902 917 440 
 
 

a 
 
  Marius Pedersen, a.s. 
  Opatovská 1735 
  911 01 Trenčín 
Prevádzka : Trenčín 
  Zlatovská 2200, Trenčín 911 05 
zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. 

54/R 
zastúpená : Ing. Oliver Šujan – člen predstavenstva 
  Ing. Slavomír Faško – člen predstavenstva 

v zastúpení : Ing. Miroslav Zavřel, riaditeľ prevádzky, podľa plnej                                          
moci zo dňa 10.03.2017 

- vo veciach zmluvných : Murko Lukáš tel.: 0902 999 442 
- vo veciach technických : Jaroslav Straka, vedúci strediska, tel.: 0903790158 
IČO : 34 115 901 
DIČ : 2020386148 
IČ DPH : SK2020386148 
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. pobočka Trenčín 
IBAN               :         SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
Telefón : 032 / 652 06 15  032 / 640 13 40 
  
 

ČLÁNOK I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou Kostolná-Záriečie (ďalej len Obec) a Marius Pedersen, 

a.s. (ďalej len MP, a.s.) vo veci pravidelného zberu a prepravy komunálneho odpadu. 
2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Program odpadového hospodárstva 
Obce a Všeobecne záväzné nariadenie Obce o odpadoch. 
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3. Za komunálny odpad je pre potreby tejto zmluvy považovaný odpad k.č. 20 03 01 a 20 03 07 
podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. MP, a.s. nenesie žiadne dôsledky v prípade, že takto 
definovaný komunálny odpad bude obsahovať pri vývoze druhy odpadov s iným číselným 
označením podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z..  

 
ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom zmluvy je zo strany MP, a.s. zabezpečenie nasledujúcich služieb pre Obec: 
• Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu z nádob na odpad 
• Pravidelné poskytovanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití 

alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov 
• Vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz hákových kontajnerov 

2. Zber a preprava komunálnych odpadov bude vykonávané podľa požiadaviek definovaných 
zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými nariadeniami Obce. Obec bezplatne poskytne MP, a.s. 
Všeobecné záväzné nariadenia Obce, popr. iné záväzné rozhodnutia Obce týkajúce sa predmetu 
zmluvy. 

3. MP, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť vývoz odpadu, ktorý nespĺňa požiadavky definované 
touto zmluvou. V tomto prípade MP, a.s. navrhne Obci vhodný spôsob zneškodnenia odpadu. 

4. MP, a.s. bude spolupracovať s Obcou pri zabezpečení primeranej propagácie a informačnej bázy 
pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce. 

 
ČLÁNOK III. 

                                                         VÝHRADNÉ PRÁVO 
 
1. Obec prideľuje MP, a.s. výhradné právo nadkladať počas doby platnosti tejto zmluvy 

s komunálnym odpadom na území Obce Kostolná-Záriečie. 
 

ČLÁNOK IV. 
VÝVOZNÁ ČINNOSŤ A INTERVAL VÝVOZU 

 
1. Miestom služby je katastrálne územie Obce Kostolná-Záriečie. 
2. Vývoz odpadu z nádobového systému pri pravidelnom vývoze komunálneho odpadu: 

26 vývozov (raz za 14 dní). 
a) MP, a.s. po dohode s Obcou určí deň vývozu komunálneho odpadu v rámci príslušného týždňa, 

na základe svojich harmonogramov. MP, a.s. má právo zmeniť deň pravidelného vývozu, pokiaľ 
si to vyžadujú prevádzkové podmienky. Túto zmenu je povinná písomne oznámiť Obci najneskôr 
7 dní pred dohodnutým dňom pravidelného vývozu. 

b) MP, a.s. vyprázdni len tie nádoby, ktoré sú označené nálepkou s logom MP, a.s.. Nálepky dodáva 
Obci MP, a.s., bezplatne na požiadanie podľa počtu obsluhovaných nádob. 

c) Odpadové nádoby musia byť v  deň vývozu pripravené na verejne prístupné miesto, 
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo. Priestor medzi 
nádobou a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný ( bez rozkopávok, snehových bariér...) 
pre bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po vyprázdnení odpadových nádob budú tieto vrátené 
posádkou zberového vozidla na toto miesto. 

d) Vlastníci nádob sú povinný tieto nádoby udržiavať v dobrom stave. MP, a.s. zaistí opravy 
odpadových nádob poškodených pri manipulácii vinou MP, a.s. najneskôr 3 dni po vzniku 
závady. V prípade, že poškodenie vzniknuté vinou MP, a.s. vylučuje opravu odpadovej nádoby, 
zaistí MP, a.s. jej výmenu do 3 dní. 
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ČLÁNOK V. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

1. Zber a preprava  komunálnych odpadov bude vykonávané podľa požiadaviek definovaných 
zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými nariadeniami Obce. Obec bezplatne poskytne MP, a.s. 
Všeobecné záväzné nariadenia Obce, popr. iné záväzné rozhodnutia Obce týkajúce sa predmetu 
zmluvy. 

2. Obec sa zaväzuje platiť MP, a.s. dohodnutú cenu a v prípade potreby poskytnúť MP, a.s. 
primeranú súčinnosť. 

3. MP, a.s. je povinná uskutočňovať vývoz odpadu podľa zmluvne určeného intervalu vývozu. V 
 prípade, že vývoz  nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, MP, a.s. zabezpečí jeho 
vykonanie najneskôr do 24 hodín. Toto neplatí v prípade udalostí mimo vplyvu MP, a.s.. 

4. Požiadavky na zmeny počtu jednotlivých druhov odpadových nádob na príslušných stanoviskách 
alebo intervalov ich vývozu je Obec povinná oznámiť MP, a.s. písomnou formou a doručiť ich 
MP, a.s. najneskôr do 25-teho kalendárneho dňa príslušného mesiaca, pričom tieto zmeny budú 
uskutočnené od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Z dôvodu nasledujúcej zmeny zmluvných 
podmienok bude vypracovaný číslovaný Dodatok s názvom Aktualizácia zmluvy o vývoze 
odpadu. V prípade, že Obec neoznámi požiadavky na zmeny včas, budú tieto akceptované až od 
začiatku druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci, v ktorom boli 
oznámené. 

5. Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční MP, a.s. len na základe písomnej objednávky Obce a 
následne vypracovanej Dohody o mimoriadnom vývoze odpadu, ako dodatku k tejto zmluve, 
v ktorej sa uvedie dohodnutý deň vývozu, počet a druh nádob a tiež stanovisko, z ktorého bude 
tento vývoz uskutočnený. 

6. Obec sa zaväzuje informovať občanov o pravidlách a podmienkach vykonávania aktivít v oblasti 
hospodárenia s odpadmi a obe strany sa dohodli, že v tejto oblasti budú úzko spolupracovať. 

7. Obec má právo dohliadnuť na výkon predmetu zmluvy. K tomu oprávnená osoba má právo 
predložiť písomne oprávnené námietky MP, a.s.. MP, a.s. zabezpečí ich odstránenie, ak zavinenie 
zapríčiní. 

8. MP, a.s. pri realizácii vývozu odpadu umiestneného v odpadových nádobách dbá a zodpovedá za 
odstránenie odpadu zo stanovíšť nádob, ktorý sa dostal mimo nádob pri manipulácii s nimi za 
účelom ich vyprázdnenia. Pri výskyte odpadu mimo nádob na stanovištiach nádob, MP, a.s. 
takýto odpad nevyvezie, ale upovedomí o vzniknutej situácii Obec. MP, a.s. nie je povinná 
odstrániť odpad nachádzajúci sa mimo stanovišťa. 

9. MP, a.s. je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinná dodržiavať všetky 
platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce. 

10. Obec zodpovedá za dobrý technický stav nádob a kontajnerov, z ktorých vývozca uskutočňuje 
vývoz odpadu, pokiaľ sú tieto vo vlastníctve Obce. MP, a.s. je povinná upozorniť Obec na 
nevyhovujúci stav nádob, pokiaľ sú tieto v jej vlastníctve a vyzvať ju na ich opravu alebo 
výmenu. 

11. Škody spôsobené pracovníkmi MP, a.s. je MP, a.s. povinná odstrániť na vlastné náklady. 
 

ČLÁNOK VI. 
MIESTO ULOŽENIA ODPADU 

 
1. Miestom pre ukladanie odpadov z Obce sú skládky odpadov: 

- skládka KOS s.r.o., Kostolné 
- skládka SSP a.s., Luštek, Dubnica nad Váhom  
- skládka Borina Ekos s.r.o., Livinské Opatovce 
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ČLÁNOK VII. 
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Obec zaplatí MP, a.s. za poskytnuté služby od doby platnosti zmluvy nasledovne: 
 

 

A)  Ceny za pravidelný vývoz nádob  
 

Obec Typ Počet Kód Cena 1 
vývozu 

20 % DPH 
v € 

Cena 1 vývozu 

nádob 1) nádob vývozu 2) 1 nádoby 
v € bez DPH 

1 nádoby v €  
s DPH 

Kostolná-
Záriečie 

110 L Kv 

240 ks 

12 

0,90 
 

0,18 
 

1,08 
Kostolná-
Záriečie 

120 L PEv 12 

Vysvetlivky: 

1) Typ nádoby: Kv - 110 litrová KUKA nádoba vo vlastníctve Obce 

 PEv - 120 litrová plastová nádoba vo vlastníctve Obce  

 Cp – 1100 litrový kontajner vo vlastníctve Obce 

2) Kód vývozu: dvojciferné číslo intervalu vývozu v tvare XY, 

 Kde X je počet vývozov za dané obdobie a Y obdobie vývozu v týždňoch 

 - kód 12 znamená vývoz nádoby jedenkrát za štrnásť dní 

 
Poznámka: v cene nie je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 
 
Uvedené ceny sú kalkulované na 26 vývozov / rok (raz za 14 dní).  
 

B) Fakturovaná cena za pravidelný vývoz komunálneho odpadu z nádob na odpad 

Typ 
nádoby 

Počet 
vývozov 
ročne 

Objednaný 
počet nádob 

Ks 

Cena za 
vývoz 1 
nádoby 
za rok 

bez DPH 
v € 

Cena za 
vývoz 

1nádoby 
za mesiac 
bez DPH v 

€ 

Celková cena 
za vývoz 

objednaných 
nádob za 

mesiac bez 
DPH v € 

Celková cena 
za vývoz 

objednaných 
nádob za 

mesiac s DPH v 
€ 

110 L Kv 26 
240 ks 23,40 1,95 468,00 561,60 

120 L PEv 26 
CELKOVÁ CENA ZA MESIAC SPOLU: 468,00 561,60 

V cene je zahrnutý vývoz odpadu z nádob a preprava odpadu na skládku odpadu  
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C)   Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním na skládke odpadov  

 

Č
ís

lo
 p

ol
ož

ky
 

P
or

. 
čí

sl
o 

Položka odpadov 
Základná 
cena v € 

DPH       
20 % Poplatok a) 

Celková  
Cena v € 

cena v € za 1 t odpadu 

1. 
Komunálne odpady 
vytriedených päť zložiek 

32,64 6,53 4,98 44,15 

 

Poznámky: 

a) Podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších zmien 

 

Poznámka: V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky 
za zneškodňovanie odpadov. 

 
2. Ceny sú určené dohodou podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle prílohy č. 22 

výmeru MF SR č. R–1 / 1996 ako cena, ktorú je možno meniť o cenové vplyvy spôsobené 
ekonomicky oprávnenými zvýšenými nákladmi. Ceny budú dohodnuté na základe ekonomických 
podmienok platných v čase podpisu dodatku k tejto zmluve. 

3. Zmeny cien uskutočňuje MP, a.s. raz ročne. 
4. Iné zmeny cien sú možné len v prípade podstatne zmenených ekonomických a hospodárskych 

podmienok na území SR. 
5. Zmeny cien a dodatkov zmluvy musia byť odsúhlasené a podpísané obidvomi stranami a 

nadobudnú platnosť dňom ich podpisu. 
6. Platby za služby spojené s vývozom odpadu a hradené Obcou budú Obcou vykonávané na základe 

faktúr vystavených MP, a.s. 
7. Fakturácia za vykonanú službu uvedenú v bode 1 písmeno A) až H), tohto článku, bude 

vykonávaná jedenkrát mesačne podľa množstva a rozsahu skutočne poskytnutých služieb 
a pripojených dokladov, ktorým je súpis vykonaných prác, a to najneskôr do desiatich dní po 
ukončení príslušného mesiaca. Faktúry budú mať splatnosť 14 dní od dňa ich vystavenia, pričom 
je možné dohodnúť splátkový kalendár. 

8. V prípade, že Obec neuhradí faktúry v stanovenom termíne splatnosti alebo podľa dohodnutého 
splátkového kalendára, je MP, a.s. oprávnená fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % 
z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

9. MP, a.s. je oprávnená pozastaviť vývoz odpadu a plnenie si svojich povinností voči Obci, pokiaľ 
Obec neuhradí faktúry do stanoveného dátumu ich splatnosti a výška neuhradených faktúr po 
lehote splatnosti viac ako 60 dní bude viac ako 1 659,70 €. 

10. Fakturácia, vrátane zmien uskutočnených podľa bodu 4 v článku V, bude vykonávaná od 
rovnakého dátumu platnosti ako boli tieto zmeny uskutočnené. 

11. Pokiaľ Obec požiada MP, a.s. o vykonanie mimoriadneho vývozu podľa bodu 5 v článku V tejto 
zmluvy /dohoda bude obsahovať aj cenu mimoriadneho vývozu/, bude tento fakturovaný zvlášť, 
pričom bude uvedený vo faktúre za mesiac, v ktorom bol uskutočnený. 

12. Cena za zneškodnenie odpadu bude určená na základe vážneho lístku vystaveného konečným 
zneškodňovateľom – vyššie uvedenými skládkami odpadov. V prípade spoločného vývozu 
komunálneho odpadu z obce Kostolná-Záriečie s inou obcou, sa cena za zneškodnenie odpadu 
rozráta pomerne medzi jednotlivé obce podľa počtu vyvezených nádob. 
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ČLÁNOK VIII. 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 
 
1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z Obce na MP, 

a.s. okamihom prevzatia odpadu. 
2. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve – odovzdanie iných druhov odpadov 

ako sú uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán je Obec povinná 
nahradiť MP, a.s. nahradiť škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla. 

3. Ak Obec odovzdá MP, a.s. iný odpad než je dohodnutý v tejto zmluve, alebo s inými 
vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadne vyššiu sumu za jeho zneškodnenie. V prípade, že 
konečný zneškodňovateľ odmietne odpad prevziať z dôvodu nesprávneho zaradenia podľa 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, Obec sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s manipuláciou 
a s prepravou odpadu späť. Obec sa zaväzuje uhradiť všetky ďalšie škody, ktoré týmto MP, a.s. 
spôsobí. 

 
ČLÁNOK IX. 

TRVANIE A UKON ČENIE ZMLUVY 
 
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.07.2017 a je uzatvorená na dobu neurčitú.  
2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán so 

ročnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane 

3. Obe strany majú právo kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy so šesťmesačnou výpovednou 
lehotou v prípade nedohody o cenách alebo závažného porušenia tejto zmluvy, ktoré nebolo 
napravené napriek dvom písomným upozorneniam. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu nie je 
možné v prípade menšej dôležitosti porušenia záväzkov tejto zmluvy, alebo ak je podstatné 
porušenie záväzkov napravené alebo eliminované počas štyroch týždňov po prijatí písomnej 
upomienky. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. Zmluvné strany pre prípad odstúpenia od zmluvy vylúčili aplikáciu ustanovenia § 
351 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda vylúčili povinnosť vracať si navzájom už poskytnuté 
plnenia. 

4. Za závažné porušenie tejto zmluvy oprávňujúce zmluvné strany odstúpiť od zmluvy so šesť 
mesačnou výpovednou lehotou je možné považovať: 

• MP, a.s. nebude zabezpečovať služby v rozsahu podľa tejto zmluvy 
• Obec bude v omeškaní s úhradou viac ako 2 faktúr po obdobie dlhšie ako 60 dní po 

lehote ich splatnosti s minimálnou výškou dlhu presahujúcou 1 659,70  €. 
 

ČLÁNOK X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Po ukončení platnosti tejto zmluvy je Obec povinná vrátiť všetky odpadové nádoby, ktoré jej boli 

poskytnuté MP, a.s. späť, a to v stave zodpovedajúcom ich veku a príslušnému opotrebeniu, 
k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii. V prípade požiadavky MP, je Obec 
povinná po ukončení platnosti zmluvy poskytnuté zberné nádoby odkúpiť za zostatkovú cenu 
v čase predaja + 50 % z reprodukčnej ceny v čase predaja, maximálne však za reprodukčnú cenu 
v čase predaja. 

2. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany 
také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

3. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
platného Obchodného zákonníka SR. 
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4. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou v zmysle platnej 
legislatívy SR v tejto oblasti. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové 
informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva budú považovať za 
utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať tretím 
osobám a budú tieto informácie chrániť. 

6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu 
prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito 
a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú. 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve. 

8. Táto zmluva podlieha jej zverejneniu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť 
v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
 
 
 
Podpísané v Kostolná-Záriečie, dňa___________ Podpísané v Trenčíne, dňa_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………........……………    ……………………........……………        

Obec Kostolná - Záriečie    Marius Pedersen, a.s        
               Ing. Miroslav Jančár                                v zastúpení: Ing. Miroslav Zavřel,
 starosta obce                riaditeľ prevádzky 

               podľa plnej moci zo dňa 10.03.2017 
 
 


