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Naša zn.: 0102/2018 

 

 

Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu 

uzatvorená v  zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ služby: 

 Názov:  Billa, s. r. o.  

 Adresa (sídlo):Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava 

Prevádzka: Billa Banská Štiavnica, Križovatka 1, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO:   313 47 037 

 DIČ:   2020312503 

 IČ DPH:  SK 2020312503 

 Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

 číslo účtu (IBAN):  SK07 1100 0000 0026 2900 3697 

 v zastúpení: Ing. Dušan Vávra, splnomocnenec 

 kontakt:  Ing. Jana Jurgová, technické oddelenie TAB BILLA,  

0911/550 748, j.jurgova@billa.sk 

ďalej len „Objednávateľ“. 

 

1.2 Poskytovateľ služby: 

 Názov:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, 

 Adresa (sídlo): E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,  

IČO:  00185213, 

DIČ:  2021107220, 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Štiavnica, 

číslo účtu (IBAN): SK06 5600 0000 0014 1547 5002, BIC:KOMASK2X 

 oprávnené osoby zastupujúce poskytovateľa: 

 - vo veciach zmluvy: Peter Heiler, riaditeľ, ts.riaditel@banskastiavnica.sk  

 - v technických veciach: Oľga Blahová, 0905/262 058, ts.doprava@banskastiavnica.sk, 

ďalej len „Poskytovateľ“. 

Čl. 2. 

Preambula 

Touto zmluvou sa ruší Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (zn. 
0874/17) z 12.12.2017 uzavretá medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy. 
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Čl. 3. 

Predmet plnenia zmluvy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa zber, prepravu, zhodnocovanie, resp. 
zneškodňovanie tých druhov priemyselného odpadu produkovaných 
Objednávateľom, ktoré sú v tabuľke tohto bodu zmluvy podľa popisu uvedeného v tejto 
tabuľke: 

 

Katalóg. 
číslo 

Druh odpadu Kateg
. odp. 

Popis 

15 01 02 obaly z plastov - 
plastové 
debničky a 
prepravky 

O Patria sem: plastové debničky a prepravky, čisté, bez 
prímesí – bez plast. vložiek, fólií a pod.,  
uložené v prenajatom veľkokapacitnom kontajneri 
(VKK) Poskytovateľa spolu s drevenými debničkami 
Nepatria sem: iné súčasti debničiek (fólie, plastové vložky 
a pod.) iné druhy obalov (kartón, plasty, sklo, kovy a pod.), 
neobalové odpady, nebezpečné odpady 

15 01 03 obaly z dreva - 
drevené debničky 
a prepravky 

O Patria sem: drevené debničky a prepravky, čisté, bez 
prímesí – bez plast. vložiek, fólií a pod.,  
uložené v prenajatom veľkokapacitnom kontajneri 
(VKK) Poskytovateľa spolu s plastovými debničkami 

Nepatria sem: nedrevené súčasti debničiek (fólie, plastové 
vložky a pod.) iné druhy obalov (kartón, plasty, sklo, kovy 
a pod.), neobalové odpady, nebezpečné odpady 

15 01 06 zmiešané obaly O Patria sem: rôzne obaly z viacerých materiálov, ktoré sa od 
seba nedajú oddeliť,  
uložené v prenajatom 1100 l kontajneri Poskytovateľa 
a v 1100 l kontajneri vo vlastníctve Objednávateľa, 
prípadne aj vo VKK na to určenom;  

Nepatria sem: kartón a obaly z papiera a lepenky 
(150101), recyklovateľné plastové obaly (150102) ako napr. 
PE fólie či PET fľaše, obaly z dreva (150103), kovu 
(150104), skla (150107), neobalové odpady, nebezpečné 
odpady 

3.2 Priemyselný odpad Objednávateľa podľa bodu 3.1 predstavuje odpad, ktorý: 

• vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania 
Objednávateľa, a teda nie je klasifikovaný ako komunálny odpad podľa zákona o 
odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

• nie je spoplatnený podľa VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  

• v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica (ďalej len „VZN 
o odpadoch“) sa na tento odpad vzťahuje, že podnikateľský subjekt - Objednávateľ je 
povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné 
náklady v súlade s uvedeným VZN o odpadoch a zákonom o odpadoch. 

3.3 Odpady Objednávateľa podľa bodu 3.1 odoberá Poskytovateľ z prevádzky Objednávateľa 
Billa Banská Štiavnica, Križovatka 1, 969 01 Banská Štiavnica nasledovne: 

a) odpadové plastové debničky a prepravky (15 01 02) spolu s drevenými debničkami 
a prepravkami (15 01 03) uložené vo VKK sú vyvážané na základe telefonickej alebo 
e-mailovej požiadavky Objednávateľa do troch pracovných dní od oznámenia 
požiadavky Poskytovateľovi, 
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b) odpad zmiešané obaly (15 01 06) uložený v 2 ks 1100 l kontajneroch je vyvážaný 
pravidelne 3 krát do týždňa, prevažne v pondelok, v stredu a v piatok. 

3.4 V prípade potreby si Objednávateľ môže u Poskytovateľa objednať pristavenie VKK aj na 
zmiešané obaly (15 01 06), predovšetkým ak má väčšie množstvo tohto druhu odpadu. 
Objednávateľ však musí zabezpečiť, aby sa do VKK na zmiešané obaly nedostali 
odpadové plastové a drevené debničky a prepravky (15 01 02, 15 01 03).   

3.5 Predmetom zmluvy je aj prenájom kontajnerov: 

a) Veľkokapacitný kontajner (VKK) s objemom 5-8 m3 na odpadové plastové a drevené 
debničky a prepravky (15 01 02, 15 01 03). Poskytovateľ pristaví VKK na základe 
požiadavky Objednávateľa, spravidla až keď Objednávateľ nazbiera príslušné 
množstvo odpadových plastových a drevených debničiek a prepraviek.  

b) Veľkokapacitný kontajner (VKK) s objemom 5-8 m3 na zmiešané obaly (15 01 06) 
v zmysle bodu 3.4 

c) 1 ks 1100 l kontajner na zmiešané obaly (15 01 06), ktorý je trvalo umiestnený v areáli 
Objednávateľa. 

Čl. 4. 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Za vykonávanie zberu, prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia priemyselných odpadov 
uvedených v bode 3.1 platí Objednávateľ Poskytovateľovi sumu podľa jednotkových cien 
v nižšie uvedenej tabuľke: 

 

Položka Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 

Vývoz 1100 l kontajnera (kont.) na zmiešané obaly 
vrátane zneškodnenia odpadu 15 01 06 

  11,00 €/kont.    2,2 €/kont.  13,20 €/kont 

Zhodnotenie odpadových plastových a drevených 
debničiek a prepraviek (15 01 02, 15 01 03). 

    0,00 €/t    0,00 €/t    0,00 €/t 

Prenájom VKK     0,66 €/deň    0,13 €/deň    0,79 €/deň 

Prenájom 1100 l kontajnera na zmiešané obaly     0,16 €/deň    0,03 €/deň    0,19 €/deň 

Vývoz VKK - vozidlo (PHM)     0,84 €/km    0,17 €/km    1,01 €/km 

Vývoz VKK – použitie vozidla (vozidlo + vodič)   15,43 €/hod.    3,09 €/hod.  18,52 €/hod. 

Vývoz VKK - závozník     6,95 €/hod.    1,39 €/hod.    8,34 €/hod. 
 

 Za prenájom kontajnerov (VKK a 1100 l kontajner na zmiešané obaly) platí Objednávateľ 
Poskytovateľovi len za dni, v ktorých sa predmetný kontajner nachádza v areáli 
Objednávateľa. 

 Za odpad zmiešané obaly (15 01 06) vyzbieraný prostredníctvom VKK v zmysle bodu 3.4 
platí Objednávateľ Poskytovateľovi prepravu (vývoz VKK) a cenu za zneškodnenie odpadu 
podľa skutočnej váhy odpadu: 

- zneškodnenie odpadu: 38,05 €/t bez DPH 

- DPH 20%:     7,61 €/t 

- skládkový poplatok:   6,64 €/t (nie je predmetom DPH) 

- cena celkom:  52,30 €/t. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že suma podľa bodu 4.1 bude Poskytovateľom fakturovaná 
Objednávateľovi raz mesačne podľa reálne vykonaných služieb (zber, preprava, 
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zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov) v danom mesiaci. Faktúra bude vystavená 
k poslednému dňu daného mesiaca. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu podľa bodu 4.2 do 14 dní od 
doručenia faktúry. Pri oneskorenej úhrade faktúry je každá upomienka spoplatnená 
v sume 3,90 € bez DPH. 

4.4 Úhradu faktúr je možné uskutočniť prevodným príkazom na účet Poskytovateľa, 
zloženkou, alebo v hotovosti do pokladne Poskytovateľa. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený raz ročne zvýšiť príslušné ceny 
položiek v bode 4.1, ak dôjde k vzrastu cien na základe miery inflácie určenej príslušným 
indexom vydaným Štatistickým úradom SR, ktoré negatívne ovplyvnia náklady 
Poskytovateľa. V tomto prípade je Poskytovateľ oprávnený zvýšiť ceny položiek 
o skutočný nárast príslušného indexu vydaného Štatistickým úradom SR. Ceny položiek 
upravené o mieru inflácie budú Objednávateľovi doručené vždy s účinnosťou od 1.1. 
príslušného roka.  

4.6 Zberné nádoby podľa bodu 3.1 nesmú obsahovať odpady, ktoré tam podľa bodu 3.1 
nepatria, ako aj nebezpečné zložky v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Ak zberné nádoby budú 
obsahovať odpady, ktoré tam nepatria alebo nebezpečné odpady, bude cena za 
zhodnotenie, resp. zneškodnenie týchto odpadov predmetom dohody Objednávateľa 
a Poskytovateľa.  

Čl. 5. 

Zmluvné pokuty 

5.1 V prípade nedodržania termínu splatnosti alebo neuhradenia faktúry v plnej výške je 
Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z 
dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry. 

5.2 Pri nedržaní lehoty podľa bodu 3.3 tejto zmluvy Poskytovateľ uhradí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z fakturačnej sumy za každý deň omeškania. 

Čl. 6. 

Vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom 

6.1 Zodpovednosť za vady v rozsahu výkonu prác a poskytnutých služieb Poskytovateľom 
bude posudzovaná podľa § 560 Obchodného zákonníka. 

6.2 Výkon prác a poskytnutých služieb, čo sa týka zberu a prevzatia odpadu, preberá priamo 
na mieste ich výkonu Objednávateľ, a to vzhľadom na povahu poskytovaných služieb. 

6.3 Objednávateľ výkon prác a poskytnutých služieb môže reklamovať u Poskytovateľa ihneď 
a to osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom. 

6.4 Pri neuplatnení reklamácie do 48 hodín sa výkon prác alebo poskytnutie služieb, čo sa 
týka zberu a prevzatia odpadu, považuje za splnené v požadovanej kvalite a rozsahu. 

6.5 Objednávateľ je okrem iného povinný: 

a) zhromažďovať a skladovať odpady podľa bodu 3.1 v určených zberných nádobách 
definovaných v tabuľke bodu 3.1 a neukladať tieto odpady mimo zberných nádob.  
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b) ukladať do nádob definovaných v bode 3.1 len tie druhy odpadov, na ktoré sú tieto 
nádoby určené, v požadovanej kvalite podľa bodu 3.1 a neukladať do týchto nádob iné 
druhy odpadov, 

c) oznámiť Poskytovateľovi zmeny v rozsahu a času plnenia (čl. 3 tejto zmluvy) najmenej 
30 dní pred uplatnením zmeny, 

d) zabezpečiť prístupovú cestu dostatočnej kvality a potrebný manipulačný priestor 
umožňujúci vyprázdňovanie zberných nádob podľa bodu 3.1 (odstránenie prekážok 
ako napr. snehová vrstva, parkovanie motorových vozidiel, opilované drevné porasty a 
pod.). 

6.6 Poskytovateľ je okrem iného povinný: 

a) zabezpečiť vývoz zberných nádob podľa bodov 3.3 a 3.4 aj keď sú len čiastočne 
naplnené, 

b) odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré vzniklo pri zabezpečení vývozu 
zberných nádob. 

6.7 Zber a preprava odpadu podľa tejto zmluvy sa vykonáva iba v pracovných dňoch na 
základe osobnej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky, pričom pre zber a prepravu 
podľa bodu 3.3 písm. b) sa osobitná požiadavka nevyžaduje. V prípade mimoriadnych 
akcií, sa vykoná zber a preprava odpadu iba na základe osobitnej písomnej objednávky, 
ktorá nie je súčasťou tejto zmluvy. 

Čl. 7. 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

7.2 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami k nej, podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

7.3 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto 
zmenou. 

7.4 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a inými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 

7.5 Zmluva môže byť vypovedaná jednou zo zmluvných strán v prípade, ak je druhá strana 
príčinou podstatného porušovania zmluvy. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Výpoveď musí byť písomná a 
doručená druhej strane. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) neuhradenie faktúr za poskytnuté práce a služby v dohodnutej lehote alebo v plnej 
výške, 

b) opakované neplnenie povinností Objednávateľa podľa bodu 6.5, 

c) opakované neplnenie povinností Poskytovateľa podľa bodu 6.6. 

7.6 Zmluva môže byť vypovedaná jednou zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je v takom prípade 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po jej doručení.  

7.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť alebo prerušiť plnenie uvedené v článku 3. tejto 
zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní s platbami faktúr za poskytnuté služby dlhšie ako 
14  kalendárnych dní. 
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7.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží 
každá zmluvná strana. 

7.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, tejto 
porozumeli, táto bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

7.10 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 
Poskytovateľa podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.  

 

 

Za Objednávateľa služby:    Za Poskytovateľa služby: 

 

V BA, dňa: 30.01.2018 V Banskej Štiavnici, 24.01.2018 

 
 
 
 
 
 
 
............................................................  ............................................................ 
  Ing. Dušan Vávra, splnomocnenec v. r.     Peter Heiler, riaditeľ   v. r. 
 


