
Naša zn.: 0217/2017 

 

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:  Ján Nikolaj, Rod. farma Nikolaj 

 Adresa (sídlo): I. Krasku č. 6, Ban. Štiavnica 96901 

IČO:   30177821 

 DIČ:   1020614342 

 IČ DPH:  SK1020614342 

 Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Ban. Štiavnica 

 číslo účtu (IBAN):  SK61 0200 0000 0002 8974 8422 

 v zastúpení: Ján Nikolaj 

 kontakt:  0908/700781 

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 zhotoviteľa: 

 - 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. 

Predmet plnenia zmluvy 

2.1 Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa odber a zhodnotenie, prípadne zneškodnenie 
odpadových plastových obalov – polyetylénovej fólie z balíkov sena (ďalej aj 
„odpadová fólia“).  

2.2 Požiadavky na čistotu odpadovej fólie: Odpadová fólia nesmie byť zašpinená od 
hnojovice, zeminy, prípadne iných nečistôt a musí byť zbavená zvyškov sena a sieťky, 
zhromaždená na jednom mieste (kopa) v rámci hospodárskeho dvora Objednávateľa, 
ktoré je prístupné pre nákladné vozidlo s hydraulickou rukou.  

2.3 Odpadová fólia sa nachádza v hospodárskych dvoroch Objednávateľa v obciach Dekýš 
a Ilija.  

Čl. 3. 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Za výkon predmetu plnenia tejto zmluvy podľa čl. 2 bude Poskytovateľ fakturovať 
Objednávateľovi sumu podľa nasledovných cien: 

mailto:ts.riaditel@banskastiavnica.sk
mailto:ts.doprava@banskastiavnica.sk


 
 
Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu                                                     Strana 2 z 2 
 
 

a) Cena prepravy odpadov vrátane nakládky a vykládky odpadu – 1 naplnenie vozidla 
MAN s veľkokapacitným kontajnerom 25 m3 a hydraulickou rukou: 

• Dekýš-Banská Štiavnica:  56,00 € s DPH na 1 jazdu tam aj späť 

• Ilija-Banská Štiavnica:   35,00 € s DPH na 1 jazdu tam aj späť 

b) Cena za odber odpadov a prípravy na zhodnotenie (lisovanie, manipulácia) odpadovej 
fólie – odpad kat. č. 150102 obaly s plastov: 12 €/t s DPH. 

c) Ak odpadová fólia nespĺňa požiadavky na čistotu podľa bodu 2.2, bude sa klasifikovať 
ako zmiešané obaly (150106), ktoré sa nedajú ďalej zhodnotiť, ale len zneškodniť na 
skládke odpadov. Cena za odber takéhoto druhu odpadu je 52,30 €/t s DPH vrátane 
poplatku za uloženie na skládku. K cene budú pripočítané prepravné náklady podľa 
písm. a).  

d) Ak Objednávateľ nemôže zabezpečiť požadovanú čistotu odpadovej fólie podľa bodu 
2.2, môže si jej dočistenie - odstránenie zvyškov sena, sieťky objednať u Poskytovateľa 
v cene 16,00 € s DPH za hodinu práce. 

e) Cena za odber zvyškov sieťky - zmiešané obaly (150106) je 52,30 €/t s DPH vrátane 
poplatku za uloženie na skládku. K cene treba ešte pripočítať prepravné náklady podľa 
písm. a). 

3.2 Výsledná cena za odber odpadovej fólie, prípadne zmiešaných obalov, ktorú bude  
Poskytovateľ fakturovať Objednávateľovi, závisí od reálneho množstva týchto odpadov a 
potrebného počtu jázd nákladným vozidlom, prípadne od počtu hodín odpracovaných na 
dočisťovaní odpadovej fólie v zmysle jednotkových cien uvedených v bode 3.1. 

Čl. 4. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

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

4.3 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. 

4.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 
jednom vyhotovení. 

4.5 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. 

4.6 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.  

 

Za Objednávateľa služby:    Za Poskytovateľa služby: 

 

V Banskej Štiavnici 13.03.2017   V Banskej Štiavnici 13.03.2017 

 

 

 

 

 

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

v. r.         Peter Heiler, riaditeľ  v. r. 


