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Zmluva o zneškodňovaní odpadu 

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

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 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:   SK06 5600 0000 0014 1547 5002 

 oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa: 

 - vo veciach zmluvy (meno a priezvisko, funkcia):      Peter Heiler, riaditeľ, 

 - v technických veciach (meno a priezvisko, číslo tel.): Miloš Veverka, 0904 417 202. 

 

1.2 Poskytovateľ služby: 

 Názov:  MIKONA plus, s.r.o. 

 Adresa (sídlo): Železničná 39, 937 01 Želiezovce 

IČO:  34140913 

DIČ:  2021031705 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Levice, 

číslo účtu:  7152713001/5600 

 oprávnené osoby zastupujúce  zhotoviteľa: 

 - vo veciach zmluvy (meno a priezvisko, funkcia):     Ján Kondáč, konateľ, 

 - v technických veciach (meno a priezvisko, číslo tel.): Ján Kondáč, 0903 757 039. 

 

1.3  Východiskové podklady 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa služby. 

Čl. 2. 

Predmet plnenia zmluvy a miesto poskytnutia služby 

2.1 Predmet plnenia zmluvy je zabezpečenie odvozu a zneškodňovania ostatných odpadov 
uvedených v tabuľke v bode 4.1 tejto zmluvy zbieraných v zariadení na zber odpadu 
Antolská 46, Banská Štiavnica v celkovom predpokladanom množstve 2,5 t/rok. 

2.2 Miestom plnenia predmetu zákazky je zariadenie na zber odpadu Antolská 46, Banská 
Štiavnica. 

2.3 Rozsah predmetu plnenia zmluvy bude upravený podľa skutočného množstva vzniknutých 
odpadov. Fakturácia bude vykonávaná na základe skutočných množstiev odpadu s 
použitím zmluvne dohodnutých jednotkových cien. 
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Čl. 3. 

Termín plnenia zmluvy: 

3.1 Zmluva sa uzatvára do 31.10.2018.  

 

Čl. 4. 

Cena služby a platobné podmienky 

4.1 Cena za zabezpečenie odvozu a zneškodňovania ostatných odpadov podľa bodu 2.1 tejto 
zmluvy: 

  

Katalóg. č.  Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Jednotková cena za 1 
tonu bez DPH v € 

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný 
textil, elastomér, plastomér) 

O 20,00 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 20,00 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 20,00 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako 
uvedené v 12 01 20 

O 20,00 

 

 V cene je obsiahnutý odvoz odpadu z miesta plnenia podľa bodu 2.2 tejto zmluvy na 
skládku poskytovateľa a uloženie na skládke.  

4.2 K cene uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy sa bude účtovať poplatok za uloženie odpadov 
na skládku odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 Čl. 5. 

Platobné podmienky 

 

5.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok. 

5.2 Fakturácia bude vykonávaná podľa potreby po nazbieraní príslušného množstva odpadov, 
podľa skutočného množstva a rozsahu poskytnutých služieb, po odsúhlasení faktúr 
objednávateľom. 

5.3 Súčasťou faktúry budú doklady - súpis poskytnutej služby (počet uskutočnených vývozov, 
jednotkové ceny, celkové ceny, vážne lístky odpadu fakturovaného podľa hmotnosti). 

5.4 Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúr do 7 dní od doručenia faktúr. Úhradu faktúr 
vykoná objednávateľ po potvrdení správnosti.  

5.5 Splatnosť faktúr bude 30 dní od ich doručenia druhej zmluvnej strane. Dňom úhrady je deň 
pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. 

5.6 Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného 
dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi : 

- označenie, že ide o faktúru, 

- IČO oboch zmluvných strán, 

- náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov), 

- deň vystavenia faktúry, 

- deň odoslania faktúry, 

- termín splatnosti faktúry, 

- konštantný symbol, 

- jednotkovú cenu za 1 t odpadu, 
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- množstvo zneškodneného odpadu u poskytovateľa, 

- formu úhrady, 

- výšku plnenia celkom, 

- sumu k úhrade, 

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca poskytovateľa, 

- pečiatku vystavovateľa faktúry, 

- miesto výkonu prác. 

 

5.7 Faktúra musí položkovite obsahovať: 

- cenu za zneškodnenie jednotlivých druhov odpadu (množstvo zneškodneného odpadu 
v t x jednotková cena za 1 t odpadu podľa bodu 4.1) 

- cenu za zaplatenie poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v zmysle zákona 
č. 17/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (množstvo zneškodnených odpadov v t x 
sadzba poplatku) 

5.8 V  prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.3, 5.6 a 5.7, je 
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) 
faktúry. 

5.9 Jednotkové ceny môžu byť upravované iba na základe dohody zmluvných strán formou 
dodatku k zmluve odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami. 

5.10 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má poskytovateľ služby právo 
fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

Čl. 6. 

Podmienky poskytovania služby 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

6.2 Poskytovateľ služby je povinný dodržiavať platné právne normy a predpisy. 

6.3 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zrealizovaný v plnom 
rozsahu za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

6.4 Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prevzatým podľa tejto zmluvy prechádza z 
objednávateľa na poskytovateľa služby v okamihu prevzatia odpadu. 

6.5 Zneškodňovanie odpadov sa uskutoční skládkovaním v zariadení na zneškodňovanie 
odpadov: SIKENICA - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

6.6 Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej služby. 

6.7 Kontrolu množstva (hmotnosti resp. počtu) vyvážaných a zneškodňovaných odpadov 
objednávateľ vykoná na základe vážnych lístkov, ktoré bude povinný zabezpečiť 
poskytovateľ služby. Množstvo odpadu bude kontrolované objednávateľom minimálne pri 
fakturácii. Objednávateľ si vyhradzuje právo na náhodnú kontrou váženia odpadov priamo 
pri vývoze odpadu na váhe. 

 

Čl. 7. 

Záruky 

7.1 Poskytovateľ služby zodpovedá za všetky škody, spôsobné jeho činnosťou pri poskytovaní 
služby. 

7.2 Poskytovateľ služby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
neplnenia zmluvne dohodnutých povinnosti zo strany poskytovateľa služby. 
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Čl. 8. 

Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy 

8.1 Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami III. časti platného Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. 

8.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a 
v prípade hrubého porušenia zmluvy na strane poskytovateľa služby. Za hrubé porušenie 
zmluvy sa bude považovať meškanie s plnením predmetu zmluvy o viac ako 14 dní. 

 

Čl. 9. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží jedno 
vyhotovenie a poskytovateľ služby obdrží jedno vyhotovenie. 

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

9.3 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. 

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

9.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha 1: Potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber 
odpadov podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 

Príloha 2: Súhlas na zneškodňovanie podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v platnom znení, ktorý obsahuje druhy odpadov uvedené v tabuľke v bode 4.1 
tejto zmluvy.  

 

 

 

 

Za objednávateľa služby:    Za poskytovateľa služby: 

 

V Banskej Štiavnici 13.10.2017    V Želiezovciach 13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

............................................................  ............................................................ 

  Peter Heiler, riaditeľ v. r.    Ján Kondáč, konateľ  v. r. 


