
Naša zn.: 0398/2017 

 

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:  Slovenské parkety, s. r. o., 

 Adresa (sídlo): Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica, 

IČO:   31 636 713, 

 DIČ:   2020 478 284, 

 IČ DPH:  SK2020 478 284, 

 Bankové spojenie: VÚB. a. s., 

 číslo účtu (IBAN):  SK15 0200 0000 0014 9435 0055, 

 v zastúpení: 

- vo veciach zmluvy: Ing. Miroslav Benčúrik, konateľ,  

- v technických veciach: Miloš Meliš, 0905/494 704, melis@slovenskeparkety.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 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 zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie 
priemyselného odpadu produkovaného Objednávateľom. 

2.2 Priemyselný odpad Objednávateľa podľa bodu 2.1 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,  
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• 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. 

2.3 Ak má byť priemyselný odpad Objednávateľa zhodnotený, musí byť vytriedený v zmysle 
VZN o odpadoch a spĺňať požiadavky Poskytovateľa. Predmetom zmluvy je odber 
nasledovných druhov odpadu: 

 

Katalóg. č.  Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

15 01 01 obaly z papiera a 
lepenky 

O prevažne kartónové obaly (krabice), rozložené 
a naskladané, podľa možností zviazané, čisté, bez 
prímesí – bez plastových častí, fólií a pod. 

15 01 02 obaly z plastov O vo vreciach, fólie samostatne, fľaše stlačené, 
viazacie plastové pásky zvlášť vo vreciach, zbavené 
kovových častí, čisté, bez prímesí iných materiálov 

15 01 04 obaly z kovu O vo vreciach, čisté, bez prímesí, podľa možností 
stlačené 

16 01 03 opotrebované 
pneumatiky 

O opotrebované pneumatiky prevážne z vysokozdviž-
ných vozíkov, max. 15 ks ročne 

 

Ak sa odpad nedá zhodnotiť, napr. obsahuje nežiadúce prímesi, alebo ide o zmes 
viacerých zložiek odpadu, Poskytovateľ zabezpečí zneškodnenie odpadu v zmysle 
aktuálne platnej legislatívy na náklady Objednávateľa podľa čl. 3.  

 

Čl. 3. 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Ak je priemyselný odpad Objednávateľa vytriedený podľa bodu 2.3 a Objednávateľ ho 
privezie na zberný dvor mesta Banská Štiavnica, Poskytovateľ zabezpečí zhodnotenie 
odpadu podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.  

3.2 Ak je priemyselný odpad Objednávateľa vytriedený podľa bodu 2.3 a Poskytovateľ ho 
príde odobrať priamo z priestorov pred alebo v rámci prevádzky Objednávateľa, 
Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi cenu za odber odpadu: 

cena bez DPH:  2,50 €/odber 

DPH (20 %):  0,50 €/odber 

cena s DPH:  3,00 €/odber 

Jednotlivé vytriedené zložky odpadu musia byť pripravené na jednoduchú a rýchlu 
manipuláciu (napr. kartón zviazaný, plasty vo vreciach a pod.) a ak to umožňujú 
priestorové podmienky Objednávateľa, odpady musia byť nachystané pri vstupe do 
prevádzky. 

Frekvencia odberu odpadu je raz za 2 týždne, t. j. 26 krát za rok.  

Odbery budú prebiehať spravidla v utorky. Poskytovateľ môže po dohode 
s Objednávateľom prísť pre odpad aj v iný, náhradný termín, ak si to vyžiadajú okolnosti.  

V prípade, že Objednávateľ potrebuje odobrať vytriedené zložky podľa bodu 2.3 aj mimo 
vyššie uvedenej frekvencie odberu, je potrebné si odber vopred objednať (napr. telefonicky 
alebo e-mailom) minimálne 2 pracovné dni vopred. Takýto výnimočný odber je 
spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. 

Odber odpadu začína od 16.05.2017. 
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3.3 Ak je priemyselný odpad Objednávateľa nevytriedený v zmysle bodu 2.3, alebo je 
dlhodobo a po násobných upozorneniach triedený nesprávne, Objednávateľ zaplatí 
Poskytovateľovi cenu za odber odpadu: 

cena bez DPH:   35,28 €/t 
DPH (20 %):     7,06 €/t 
skládkový poplatok   9,96 €/t 
cena celkom:   52,30 €/t 

K cene budú pripočítané prepravné náklady v zmysle cenníka Poskytovateľa. 

3.4 Ak je priemyselný odpad Objednávateľa nevytriedený v zmysle bodu 2.3 a Objednávateľ 
ho privezie na zberný dvor mesta Banská Štiavnica, odber je spoplatnený podľa bodu 3.3, 
len sa k cene nepripočítavajú prepravné náklady.  

3.5 Odpad odoberaný podľa bodov 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 nesmie obsahovať nebezpečné zložky 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov. Ak odpad obsahuje nebezpečné zložky, bude cena za jeho 
zhodnotenie, resp. zneškodnenie  stanovená v zmysle cenníka Poskytovateľa, alebo bude 
predmetom dohody Objednávateľa a Poskytovateľa.  

3.6 Za odber odpadu Objednávateľa podľa bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 Poskytovateľ vystaví 
Objednávateľovi faktúru raz štvrťročne. 

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 
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 Banskej Štiavnici 12.05.2017   V Banskej Štiavnici 10.05.2017 

 

 

 

 

 

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

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


