
Zmluva č. 3/2021 

o prevzatí, triedení a zhodnocovaní odpadu
uzatvorená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v zmysle náležitostí zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

1.1. Pôvodca odpadu 
Sídlo 
Prevádzka 
Štatutárny zástupca 
IBAN 
IČO 

DIČ 
IČDPB 
Kontaktná osoba, telefón 
e-mail

1.2. Odberateľ 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
BIC 
IBAN 
IČO 

DIČ 
IČ DPH 
Zapísaný v 
Telefón 
e-mail

(ďalej len ,,zmluva") 

Článok! 
Zmluvné strany 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topol'čany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

SKlO 8180 0000 0070 0032 4613 

42 118 727 

2022567723 

Mgr. Monika Remeňová, +421 38 532 67 50 kl.16 

monika.remenova@moj-domov.sk 

NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. 
Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 

Ing. Juraj Marko, konateľ 
SUBASKBX 

SK 04 0200 0000 0015 8265 2651 

36 546 194 

2020138406 

SK2020138406 

OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13091/N 

+421 901 711 605

obchod@nehlseneko.sk

(pôvodca odpadu a odberateľ ďalej samostatne aj len ,,zmluvná strana" a spoločne ďalej aj len „zmluvné 

strany") 

Článok II 
Predmet a účel zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje pre pôvodcu odpadu poskytovať služby v oblasti

nakladania s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacích predpisov tohto zákona.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevzatia, triedenia, zhodnocovania odpadu od pôvodcu

odpadov.

2. Za odpad, ktorý je predmetom tejto zmluvy sa považuje odpad, ktorý vzniká v prevádzke pôvodcu

odpadu a je správne zaradený pod katalógové číslo podľa vyhlášky Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky Zbierka zákonov č. 365/2015.

kat. č. 15 01 01 

kat. č. 15 01 02 

kat. č. 20 03 07 

obaly z papiera a lepenky 

obaly z plastov 

objemný odpad 
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Článokm 
Miesto a cena plnenia 

1. Miestom prevzatia odpadu odberateľom je: Dotrieďovací dvor, ul. Pivovarnícka, 955 OJ 

Topoľčany.

2. Odvoz odpadu na miesto prevzatia si pôvodca odpadu zabezpečí vlastnou dopravou na vlastné
náklady. Odpad odváži zamestnanec odberateľa na váhe v mieste prevzatia, o čom vystaví
zamestnanec odberateľa doklad, v ktorom uvedie skutočnú hmotnosť odpadu. Tento doklad podpíše
zamestnanec pôvodcu odpadu, čím zmluvné strany potvrdia prevzatie odpadu odberateľom. Každý
druh odpadu musí byť vytriedený a pripravený na odovzdanie samostatne.

3. Cena plnenia za zber, triedenie, zhodnocovanie odpadu odberateľom do celkovej hmotnosti lOOkg
na základe tejto zmluvy sa určuje v sume 30 €/bez DPH za 1 rok platnosti tejto zmluvy, pôvodca
odpadu uhradí cenu vopred za každý rok. Cena plnenia za prevzatie, triedenie, zhodnocovanie
odpadu nad 1 OOkg bude účtovaná v tejto výške:

obaly z papiera a lepenky (15 O 1 O 1) 
obaly z plastov (15 O 1 02) 
objemný odpad (20 03 07) 
Ceny sú uvedené bez DPH 

0,09 €/lkg odpadu 
0,09 €/lkg odpadu 
0,12 €/lkg odpadu 

4. Prvá faktúra za prevzatie, triedenie, zhodnocovanie odpadu v zmysle tejto zmluvy bude vystavená
do 15 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy a nasledujúce faktúry budú vystavované k 31.1.

5. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia.

6. V prípade omeškania pôvodcu odpadu s úhradou faktúry sa pôvodca odpadu zaväzuje uhradiť
odberateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania a to do 14
dní odo dňa doručenia výzvy odberateľa na uhradenie zmluvnej pokuty pôvodcovi odpadu. Zároveň
je odberateľ oprávnený zaslať pôvodcovi odpadu upomienku a to za každých 1 O dní omeškania
pôvodcu odpadu s úhradou faktúry v zmysle tejto zmluvy. Za každú odoslanú upomienku bude
odberateľ fakturovať pôvodcovi odpadu a pôvodca odpadu sa zaväzuje uhradiť odberateľovi 5 €/bez
DPH.

7. Odberateľ je oprávnený zastaviť plnenie si svojich povinností voči pôvodcovi odpadu podľa tejto
zmluvy, pokiaľ tento neuhradí faktúru do stanoveného dátumu jej splatnosti, v tomto prípade je
odberateľ oprávnený i odstúpiť od zmluvy.

Čl. IV 
Záväzky zmluvných strán 

1. Pôvodca odpadu sa zaväzuje dodávať odberateľovi odpad, ktorý je predmetom tejto zmluvy
a odberateľ sa zaväzuje od pôvodcu odpadu prevziať, triediť a zhodnocovať odpad uvedený
v odseku 2. článku II tejto zmluvy.

2. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť pôvodcovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu v mieste
prevzatia. Odpad sa stáva majetkom odberateľa momentom podpísania dokladu v zmysle Čl. IV.,
ods. 2. tejto zmluvy zástupcami zmluvných strán.
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3. Pôvodca odpadu sa zaväzuje dodávať odberateľovi odpad podľa jeho vymedzenia v Čl. II., ods. 2
tejto zmluvy vytriedený podľa jednotlivých druhov komodít (vrecia, big bagy, príp. iný spôsob
zhromaždenia odpadu). V prípade nekvalitne vytriedeného odpadu je odberateľ oprávnený
upozorniť pôvodcu odpadu o tejto skutočnosti; ak sa v prevzatom odpade bude nachádzať i iný druh
odpadu ako je uvedené v Čl. II., ods. 2. tejto zmluvy, zaväzuje sa pôvodca odpadu zaplatiť
odberateľovi za tento iný druh odpadu skládkovné v sume 68,40€/1 t a poplatok za skládkovanie
(suma bude fakturovaná vo výške určenej na základe platnej právnej úpravy; ku dňu uzatvorenia
tejto zmluvy je to Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov) a to do 14 dní odo dňa zaslania výzvy odberateľa na úhradu. O inom druhu odpadu
nachádzajúcom sa v prevzatom odpade vyhotoví odberateľ fotodokumentáciu, ktorú zašle
pôvodcovi odpadu.

4. Zmluvné strany budú plniť všetky podmienky vyplývajúce z povinnosti pôvodcov a držiteľov
odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa ich tieto povinnosti týkajú s ohľadom na ich
postavenie v tomto zmluvnom vzťahu.

5. Písomnosti sa doručujú na sídlo zmluvnej strany uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu sídla
je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej
strane.

6. Písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak
pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty
najbližší nasledujúci pracovný deň.

7. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy
bolo jej prijatie odmietnuté.

ČI. v
Skončenie zmluvy 

1. Zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch:
a) písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán
b) ukončením činnosti odberateľa alebo pôvodcu odpadu, o čom sa zaväzujú bezodkladne

písomne informovať druhú zmluvnú stranu minimálne dva mesiace pred ukončením
činnosti

c) odstúpením od zmluvy odberateľom v prípade ustanovenom touto zmluvou alebo
odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán na základe neplnenia niektorého zo
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a to na základe písomnej výzvy s ustanovením
náhradnej lehoty na plnenie nie kratšej ako 3 pracovné dni, odstúpenie od zmluvy je účinné
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy niektorej zo zmluvných strán

d) výpoveďou zmluvy bez udania dôvodu.

2. Pre ukončenie zmluvy podľa predchádzajúceho odseku písm. d) tohto článku zmluvy platí
výpovedná lehota 3 mesiace, pričom táto začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená niektorej zo zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je oprávnený, v prípade zmeny nákladov odberateľa na
plnenie v zmysle tejto zmluvy, zaslať pôvodcovi odpadu návrh na zmenu ceny plnenia za prevzatie,
triedenie, zhodnocovanie odpadu a to na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. I. tejto zmluvy. V prípade,
že pôvodca odpadu neodmietne tento návrh odberateľa do dvadsiatich dní odo dňa zaslania tohto
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návrhu odberateľa na e-mailovú adresu pôvodcu odpadu, uvedenú v Čl. l. tejto zmluvy, formou e
mailovej odpovede na e-mailovú adresu odberateľa, uvedenú v Čl. l. tejto zmluvy, doručenej 
odberateľovi, považuje sa návrh odberateľa za akceptovaný pôvodcom odpadu a jeho text sa 
považuje za dodatok k tejto zmluve. V prípade, že pôvodca odpadu odmietne návrh odberateľa v 
lehote dvadsiatich dní odo dňa zaslania návrhu odberateľa na e-mailovú adresu pôvodcu odpadu, 
uvedenú v Čl. l. tejto zmluvy, a to formou e-mailovej odpovede na e-mailovú adresu odberateľa, 
uvedenú v Čl. l. tejto zmluvy, doručenej odberateľovi, zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva 
stráca platnosť a zaniká a to tak, že posledným dňom jej platnosti je posledný deň kalendárneho 
mesiaca, v ktorom uplynula vyššie uvedená dvadsaťdňová lehota. 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia podľa platného Obchodného
zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 vyhotovenie dostane pôvodca odpadu a 1

vyhotovenie dostane odberateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne,

vážne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

Topoľčany, dňa ____ _ 

za pôvodcu odpadu 

Ing. Viera Bútorová 

riaditeľka 

Topoľčany, dňa /,1. .ý. U,t,f 

za odberateľa 

Ing. Juraj �arki> 
konateľ 
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