
Naša zn.: 0645/2017 

 

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:  Andrej Vágner 

 Adresa (sídlo): Kremnická 2547/1, 960 01 Zvolen 

Prevádzka: Rozhľadňa na Sitne 

IČO:   45968748 

 DIČ:   1072373258 

 IČ DPH:  - 

 Bankové spojenie: mBank 

 číslo účtu (IBAN):  SK05 8360 5207 0042 0275 7202 

 v zastúpení: Andrej Vágner 

 kontakt:  0944/366 111, sitno1009@gmail.com  

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 
komunálnych odpadov produkovaných v prevádzke Objednávateľa. Jednotlivé druhy 
odpadov musia byť roztriedené podľa nižšie uvedenej tabuľky vo farebne rozlíšených 
vreciach: 

Katalóg. č.  Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

20 01 01 papier a lepenka O vo vreci modrej farby 
- patrí sem: noviny, časopisy, letáky, obálky, kartón, 

obalový papier; väčšie kusy kartóna môžu byť 
mimo vreca zviazané do balíka 

- nepatrí sem: mastný a silno znečistený papier, 
kopírovací papier, tetrapaky, iné suroviny, (plasty, 
sklo a pod.), zmesový odpad 
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Katalóg. č.  Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

20 01 02 sklo O vo vreci zelenej farby, 
- patrí sem: prázdne sklenené fľaše rôznej farby od 

nápojov, sklenené poháre, sklenené obaly rôznej 
farby, dekoratívne a tabuľové sklo, výrobky z 
číreho a farebného skla, zaváraninové poháre 

- nepatrí sem: sklo hrubo znečistené napr. 
zeminou, olejom, potravinami, porcelán, keramika, 
hlinené nádoby a kvetináče, zrkadlá, obrazovky, 
autosklá, plexisklá, žiarovky a žiarivky, zmesový 
odpad, zaváraninové poháre s vnútorným 
obsahom, iné suroviny (papier, kov a pod.), 
zmesový odpad 

20 01 03 viacvrstvové 
kombinované 
materiály na báze 
lepenky (VKM) 

O vo vreci červenej farby, môžu byť spolu s 20 01 40 
(kovy) alebo aj samostatne, 
- patrí sem: nápojové kartóny („tetrapaky“) od 

mlieka, džúsu, štiav, vína a pod. 
- nepatrí sem: kovy a obaly znečistené vnútorným 

obsahom, iné suroviny (papier, sklo a pod.), 
zmesový odpad 

20 01 39 plasty O vo vreci žltej farby,  
- patrí sem: PET fľaše z nápojov, sirupov, octu, 

piva, oleja, mlieka a mliečnych výrobkov, plastové 
fľaše od kozmetiky, aviváží, čistiacich a 
hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtu 
(čisté, vymyté), plastové poháriky (bez zvyškov 
obsahu), sáčky a igelitové tašky, obalové fólie,  
plastové hračky bez kovových častí, plastové 
predmety ako bandasky, misky, dózy, kvetináče, 
vedrá, plastové stoly, stoličky, prepravky, koše, 
penový polystyrén,  

- nepatrí sem: plastové obaly znečistené vnútorným 
obsahom, jednorazové PS obaly z obedov, PVC, 
iné suroviny (papier, sklo a pod.), zmesový odpad 

20 01 40 kovy O vo vreci červenej farby, môžu byť spolu s 20 01 03 
(VKM) alebo aj samostatne, 
- patrí sem: alobal, viečka z jogurtov, kovové 

uzávery a viečka, konzervy, plechovky od piva a 
nealkoholických nápojov, obaly od sprejov, príbory, 
hrnce, kovové súčiastky, výrobky 

- nepatrí sem: kovy a obaly znečistené vnútorným 
obsahom, iné suroviny (papier, sklo a pod.), 
zmesový odpad 

20 03 01 zmesový komunálny 
odpad 

O vo vreci čiernej farby, 
- patrí sem: odpad, ktorý nepatrí do triedeného 

zberu, napr.: jednorazové PS obaly z obedov,  
nevyužiteľný textil, guma, použité hubky, keramika, 
porcelán, hlinené, (terakotové) kvetináče, použité 
jednorázové plienky, výrobky z PVC, krytina, 
linoleum a iný zmiešaný komunálny odpad 

- nepatrí sem: odpady, ktoré sa dajú zaradiť do 
vyššie uvedených druhov, nebezpečné odpady 
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2.2 Komunálne odpady podľa bodu 2.1 Objednávateľ prinesie na vlastné náklady do 
zariadenia na zber odpadov, adresa Antolská 46, 969 01 Banská Štiavnica, 
prevádzkovaného Poskyovateľom (ďalej len „Zariadenie“). 

2.3 Množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu (kat. č. 20 01 01, 20 01 02, 20 01 
03, 20 01 39, 20 01 40) definovaných v bode 2.1, ktoré Objednávateľ prinesie podľa bodu 
2.2 je podľa potreby Objednávateľa. 

2.4 Množstvo zmesového komunálneho odpadu (kat. č. 20 03 01) definovaného v bode 
2.1, ktoré Objednávateľ prinesie podľa bodu 2.2 je 1 ks vrece s objemom 120 l týždenne 
v období od 15.04. do 30.06 a od 01.09. do 31.10. kalendárneho roka a 3 ks vriec 
s objemom 120 l týždenne v období od 01.07. do 31.08 kalendárneho roka. 

Čl. 3. 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Odber a zabezpečenie zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa 
bodu 2.3 vykoná Poskytovateľ bezplatne. 

3.2 Za odber a zabezpečenie zneškodnenia, príp. zhodnotenia zmesového komunálneho 
odpadu podľa bodu 2.4 Objednávateľ zaplatí Poskytovateľov: 

cena bez DPH:  1,20 € za vrece s objemom 120 l 

DPH (20 %):  0,24 € za vrece s objemom 120 l 

cena s DPH:  1,44 € za vrece s objemom 120 l 

3.3 Ak Objednávateľ potrebuje od Poskytovateľa zabezpečiť zneškodnenie (príp. zhodnotenie) 
väčšieho počtu 120 l vriec so zmesovým komunálnym odpadom, ako je uvedené v bode 
2.4, zaplatí Poskytovateľovi za každé ďalšie vrece cenu uvedenú v bode 3.2. Ak je 
zmesového komunálneho odpadu väčšie množstvo a nie je vo vreciach, Objednávateľ 
zaplatí podľa hmotnosti zmesového komunálneho odpadu v zmysle aktuálneho cenníka 
Poskytovateľa. 

3.4 Ak vrece s vytriedenou zložkou komunálneho odpadu podľa bodu 2.3 obsahuje nad 50 % 
prímesí na nečistôt, ktoré tam nepatria podľa tabuľky v bode 2.1, Poskytovateľ má právo 
spoplatniť Objednávateľovi takéto vrece v cene podľa bodu 3.2, ako by obsahovalo 
zmesový komunálny odpad. 

3.5 Objednávateľ môže priviezť do Zariadenia aj iné odpady, ako je uvedené v bode 2.1 a 
Poskytovateľ zabezpečí ich zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v zmysle platnej 
legislatívy podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa, ak je Poskytovateľ oprávnený s týmito 
odpadmi v Zariadení nakladať s ohľadom na ich druh a množstvo. 

3.6 Odber odpadu začína od 15.08.2017. 

3.7 Za odber a zabezpečenie zhodnotenia, prípadne zneškodnenie odpadu Objednávateľa 
podľa bodov 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. 
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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 15.08.2017   V Banskej Štiavnici 15.08.2017 

 

 

 

 

 

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

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


