
Zmluva 
o  spolupráci pri separovanom zbere  odpadov 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení 

  
Článok I. 

 Zmluvné strany
Zhotoviteľ: Technické služby Mesta Svit

Sídlo :   Štúrova 275/87, 059 21 Svit
Zastúpený :   Miroslav  Vojsovič
Bankové spojenie       :   VÚB Poprad, exp. Svit  
Číslo účtu                    :   1946602656//0200
IČO :   00 186 864
DIČ :   2021212545  /ďalej len zhotoviteľ/

a
Objednávateľ: Kúpele Lučivná, a.s.

Sídlo :  Lučivná 290,059 31 Lučivná
Zastúpený :  .Erich Baranec
Bankové spojenie         :  UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu                      :  1061306008/1111
IČO :  31714480
IČ DPH :  SK2021280294
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 233/P
/ďalej  len objednávateľ/  

sa dohodli, že uzatvárajú  zmluvu o  spolupráci pri separovanom zbere odpadov s takto
dohodnutým obsahom:

Článok II. 
II.  Predmet zmluvy

2.1 Predmetom  tejto zmluvy je spolupráca  zmluvných strán pri zabezpečovaní  realizácie   
separovaného zberu odpadov v zmysle ustanovení zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch v  
platnom znení.   

2.2 Rozsah plnenia je dohodnutý  ako odplatný výkon  zberu, dotriedenia a  odvoz separovaného  
odpadu na ďalšie zhodnotenie  subjektom, ktorý je na túto činnosť oprávnený  zmysle platnej
právnej úpravy.   

2.3 Predmetom separovaného zberu sú tieto druhy odpadov : 
2.3.1 kategória č. 200101 - papier a lepenka
2.3.2 kategória č. 150101 - obaly z lepenky a papiera
2.3.3 kategória č. 200102 - sklo
2.3.4 kategória č. 150103 - obaly zo skladovanie
2.3.5 kategória č. 200139 - plasty
2.3.6 kategória č. 150102 - obaly z plastov
2.3.7 kategória č. 150104 - kovové obaly
2.3.8 kategória č. 150105 - VKM – tetrapaky  
Zhotoviteľ prehlasuje, že v zmysle platnej právnej úpravy je oprávnený  nakladať s vyššie  
uvedenými druhmi odpadov v rozsahu plnenia podľa tejto  zmluvy. 

Článok III. 
 Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
3.1.1 zabezpečiť separovaný zber  podľa predloženého  kalendára zberu separovaného  

odpadu  na daný kalendárny rok,
3.1.2 dotriediť  zozbierané  odpady  v zbernom dvore, 
3.1.3 zabezpečiť  ďalšie  zhodnotenie odpadov oprávneným subjektom,
3.1.4 vykonávať   nakladanie  s odpadmi podľa tejto zmluvy v súlade s platnou právnou  

úpravou,
3.1.5 zabezpečiť na žiadosť  a náklady objednávateľa   vytlačenie príslušného počtu 

kalendárov zberu separovaného odpadu na príslušný kalendárny rok,



3.1.6 že v prípade, ak  z  vážnych dôvodov nemôže v dohodnutom termíne realizovať  
plnenie predmetu  zmluvy je povinný  o tom bezodkladne informovať  objednávateľa  a
realizovať  svoju povinnosť v náhradne dohodnutom termíne v čo najkratšom čase.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 
3.2.1 poskytnúť  zhotoviteľovi  nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s plnením zmluvy,
3.2.2 separovať  odpad  do zberných nádob /vriec/  zabezpečených na vlastné náklady,
3.2.3 zabezpečiť, aby sa v nádobách na separovaný  zber  nenachádzal  iný ako 

separovaný odpad a to iba v druhoch odpadu špecifikovaných v bode 2.3 tejto zmluvy,
3.2.4 zabezpečiť prístup k zberným nádobám  v deň zvozu,
3.2.5 zaplatiť  zhotoviteľovi  dohodnutú odplatu v zmysle článku  IV. tejto zmluvy.     

3.3 Objednávateľ  zodpovedá za čistotu  na priestranstve, na ktorom sú nádoby na separovaný 
zber uložené,   za odkladanie  odpadu mimo  nádob a kontajnerov, za ich preplňovanie alebo 
neuzatváranie.

3.4 Zberné nádoby je objednávateľ  povinný  umiestniť na stanovištiach podľa  hygienických,  
estetických  a protipožiarnych zásad. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa do  nádob 
na  separovaný  zber  odpadov  ukladali  veľkorozmerné  odpady  a  predmety,   nebezpečné  
odpady, stavebnú suť, záhradný odpad a podobne, odpad, ktorý  by svojim zložením ohrozil 
bezpečnosť a  zdravie zamestnancov   zhotoviteľa  alebo by poškodil technické  zariadenie 
mechanizmov na odvoz v  zmysle platnej právnej úpravy. 

3.5 Preukázané škody spôsobené  zamestnancami zhotoviteľa je objednávateľ  povinný nahlásiť 
zhotoviteľovi  ihneď po ich zistení. Škody spôsobené objednávateľom je zhotoviteľ povinný 
nahlásiť ihneď  po ich zistení.  Preukázaná škoda je škoda, ktorá sa  potvrdí  a vyčísli za  
prítomnosti   majiteľa  zbernej  nádoby  a  zástupcu  zhotoviteľa.  V  oboch  prípadoch  
nároky na náhradu škody  sa riadia príslušnými  právnymi predpismi. 

3.6 Ak  pre  nezjazdnosť  komunikácie /rozkopávky, obdobie – povinnosť  objednávateľa odpratať
sneh a pod. / nie je možný prístup k určenému  stanovišťu nádob, je  objednávateľ  povinný 
pristaviť ich   v danom dni  /čas dodávky/ odvozu na vhodné miesto a  po  vyprázdnení vrátiť 
na pôvodné miesto.

Článok IV.
Preberanie  prác 

4.1 Vzhľadom  na povahu dodávok prác  sa ich  vykonávanie  preberá  priamo pri výkone na  
stanovišti.

4.2 Sťažnosti, resp. reklamácie na vykonávanie   predmetu zmluvy  je potrebné uplatniť  ihneď, 
najneskôr však do 24 hod.  odo dňa odvozu, kedy k skutočnosti  zakladajúcej sťažnosť, resp. 
reklamáciu   došlo,  a  to    písomne,  telefonicky  na  t.č.:  052/7756268   alebo  osobne   v  
prevádzke   zhotoviteľa.  

4.3 Pri  neuplatnení  reklamácie  v zmysle  predchádzajúceho odseku, služba sa považuje za  
riadne vykonanú.

Článok V.
Cena   a platobné podmienky

5.1 Cena za   zber,   dotriedenie  a  odvoz  separovaného odpadu sa  stanovuje  na základe    
vzájomnej dohody zmluvných strán takto: 
jeden zber a  odvoz  - Svit - Lučivná Kúpele  a späť  = 8.km  x 1,60.€/1 km =..12,80 €  s  DPH 

5.2 Cena   podľa  bodu  5.1  tohto  článku  zmluvy  /tzv.  poplatok  za  separovaný  zber/    bude  
zhotoviteľom  fakturovaná  mesačne  podľa počtu  zberov.

5.3 Zmluvné strany dohodli   14 dennú splatnosť faktúry  od jej  vystavenia.   Úhradu  vykoná  
objednávateľ  prevodným príkazom na účet dodávateľa alebo v hotovosti do pokladne.    

5.4 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  pre  písomné  doručovanie  platia  adresy  zmluvných  strán  
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  Objednávateľ výslovne prehlasuje, že bude akceptovať aj  
elektronické doručovanie faktúr. Zmluvné strany týmto určujú  kontaktné  osoby  zodpovedné 
za písomnú a elektronickú komunikáciu  /faktúry a ich úhrady/   v tejto veci: 
5.4.1 za zhotoviteľa /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo: .

… 
                  LuciKalakajová,fakturantka,lucia.kalakajova@svit.sk..,0527875135.

5.4.2 za objednávateľa /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo: 

5.5 V prípade neuhradenia   faktúry  objednávateľom  riadne a včas  je  zhotoviteľ   oprávnený  
účtovať úrok z omeškania  vo výške 0,05%  z  dĺžnej sumy  za každý deň omeškania.



5.6 Objednávateľ  sa vzdáva príjmov z predaja  vytriedeného separovaného  odpadu v prospech 
zhotoviteľa.

5.7 Zhotoviteľ  si  vyhradzuje  právo  v  prípade  zmeny  východiskových  vstupných  nákladov  
rozhodujúcich  pre  určenie  ceny  v  zmysle  tejto  zmluvy  /zmena  inflácie,   zvýšenie  ceny  
PHM,.../  upraviť dohodnutú cenu a to  na základe predloženej kalkulácie. Objednávateľ sa   
zaväzuje  akceptovať  cenu  v  novostanovenej   výške.   Takúto  novostanovenú  cenu  je   
zhotoviteľ    povinný oznámiť  objednávateľovi  spolu s odôvodnením najneskôr súčasne so  
zaslaním faktúry za  predchádzajúci mesiac.

Článok VI.
Doba trvania zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
6.2 Zhotoviteľ   je  oprávnený  od  zmluvy  odstúpiť  pri  závažnom  porušení   zmluvy  zo  strany  

objednávateľa.  
6.3 Za závažné  porušenie zmluvy objednávateľom sa  považuje:

6.3.1 opakovane nedodržanie  kategórie separovaného odpadu  umiestňovaného do 
zberných nádob v  zmysle článku  3.2.3 tejto zmluvy,

6.3.2 opakované  /považuje  sa minimálne 2x po sebe idúce/  neuhradenie  faktúrovanej  
ceny v zmysle článku  5.2 tejto zmluvy.

6.4 Odstúpením od zmluvy  sa zmluva  zrušuje.   Odstúpenie  od zmluvy   je  účinné   odo dňa  
doručenia  oznámenia   zhotoviteľa o odstúpení od zmluvy objednávateľovi.

6.5 Túto  zmluvu  môže  každá  zo  zmluvných  strán   vypovedať   aj  bez   udania  dôvodu,  s  
trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť   prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení  výpovede druhému účastníkovi  zmluvy. 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva 

vyhotovenia.
7.2 Pokiaľ  v  zmluve  nie  je  ustanovené  inak,  riadia  sa  právne  vzťahy  z  nej  vyplývajúce  

ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
7.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať  len písomne,  formou číslovaného dodatku po dohode  

oboch zmluvných strán.
7.4 Zmluvné strany týmto určujú osoby oprávnené a zodpovedné za komunikáciu a vecné plnenie 

v zmysle tejto zmluvy: 
7.4.1 za zhotoviteľa /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo: .
Ing.Zlata Drugačová,ved.SZ, zlata.drugacova@svit.sk,0527756268
7.4.2 za objednávateľa  /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo: .
Erich Baranec,prevádzkový manažér,0918507683

7.5 Zmluvné strany prehlasujú,  že sú spôsobilé  na právne úkony,   že  zmluva  bola  uzavretá  
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne,  že ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená,  
zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú  a na  znak  súhlasu  ju  vlastnoručne  
podpisujú.  

7.6 Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ustanovenia § 47a odsek 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení   
dňom následujúcim po dni zverejnenia. 

V...Lučivnej.... dňa:..30.07.2015...                  Vo Svite, dňa:.30 .07..2015....

  Za objednávateľa :                                                          Za  zhotoviteľa :
  

….................................. ….......................................
Erich Barenec Miroslav Vojsovič
prevádzkový manažér riaditeľ 

            Technické služby Mesta Svit
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