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Zmluva o odvoze a spracovaní odpadu a predaji kompostu 

 

Uzatvorený  podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

 

Medzi 

 
Poskytovateľom:  
 
Technické služby Mesta Svit 
sídlo: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit 
Zastúpené : Ing.Igor Hus, MBA, riaditeľ 
IČO: 00186864 
DIČ : 2021212545 
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  
tel.č.: +421908429138 
e-mail: riaditel.ts@svit.sk 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

a 
 
Objednávateľom: 
 
Obec Batizovce 
sídlo: Štúrova 29/2 
zastúpené : starosta obce JUDr.Gabriel Bodnár 
IČO: 00326119 
DIČ: 2021212655 
Bankové. spojenie: VÚB,a.s. 
číslo účtu IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562 
tel: 0915126223 
e-mail: starosta@obecbatizovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

Čl. I Predmet zmluvy 

 

1.Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie spracovania biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej 

len BRO).Na základe tejto zmluvy poskytovateľ prevezme BRO , dovezený občanmi obce 

Batizovce k spracovaniu v kompostárni mesta Svit. Poverený zamestnanec poskytovateľa vyhotoví 

záznam o prevzatí odpadu na spracovanie. (množstvo, identifikácia občana obce, ŠPZ vozidla, 

príp. ďalšie údaje pre spracovanie).Poskytovateľ bude prijímať BRO len v dohodnutých 

prevádzkových hodinách. 
 

2.Poskytovateľ prehlasuje, že je držiteľom príslušných dokladov, ktoré ho oprávňujú 
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vykonávať uvedené služby v čl. I ods. 1 tejto zmluvy. 

3.Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy na svoje 

náklady, v požadovanom rozsahu a kvalite. 

 

4.Objednávateľ sa zaväzuje, že za plnenie predmetu zmluvy zaplatí poskytovateľovi odplatu 

vo výške dohodnutej v tejto zmluve, a tým uhradí náklady spojené splnením predmetu tejto 

zmluvy. 

 

Čl. II Zmluvné podmienky a záväzky 

 

1.Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť opatrenia, smerujúce k nevytváraniu čiernych skládok 

v okolí kompostárne obyvateľmi obce Batizovce.  

 

2.Objednávateľ zabezpečí, aby BRO obsahoval len odsúhlasené zložky, k čomu poskytovateľ 

poskytne potrebné informácie a súčinnosť. 

 

3.Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť súčinnosť potrebnú 

na plnenie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých 

skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov 

vyplývajúcich im zo zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne 

sťažiť plnenie predmetu zmluvy. 

 

Čl. III Cena a platobné podmienky 

 

1.Odmena za plnenie predmetu zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a ktorá je presne 

špecifikovaná. 

 

2.Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene: 

Spracovanie BRO po prevzatí v kompostárni mesta Svit počas prevádzkových hodín 45 €/t  

bez DPH. Poskytovateľ ponúka taktiež spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného 

odpadu (BRKO) za cenu 60 €/t bez DPH (príjem KBRO v kompostárni mesta Svit). 

 

V prípade objednávky na kompost sa zmluvné strany dohodli na predajnej cene voľne loženého 

neosiateho kompostu vo výške 40 €/t bez DPH a predajnej cene voľne loženého preosievaného 

kompostu vo výške 50 €/t bez DPH bez odvozu (nakládka Kompostáreň mesta Svit). 

 

3.Predmetom tejto zmluvy je cena za spracovanie BRO, KBRO a predaj kompostu. 

 

4.Odmena bude uhrádzaná na základe faktúry – daňového dokladu, vystavenej 

poskytovateľom mesačne, s dohodnutou lehotou splatnosti 14 kalendárnych dní od jej 

vystavenia. Podkladom k fakturácii sú záznamy príjmu BRO, KBRO a predaja kompostu vo forme 

vážnych lístkov, alebo iných relevantných dokladov. 

 

5.Poskytovateľ si vyhradzuje právo úpravy ceny za vývoz pri zvýšení nákladov, čo odsúhlasí 
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s objednávateľom v dodatku k tejto zmluve. 

 

Čl. IV Zodpovednosť za škodu 

 

1.Poskytovateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré boli spôsobené konaním v rozpore 

s ustanoveniami tejto zmluvy, a ktoré vznikli porušením zákonov SR pri plnení predmetu 

zmluvy. 

 

2.Objednávateľ zodpovedá za škody vzniknuté  z dôvodu neprípustného obsahu BRO a KBRO, 

pričom prehlasuje, že bol poučený, aké zložky môže obsahovať BRO a KBRO. 

 

Čl. V Čas plnenia zmluvy a jej ukončenie 

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 11.4.2022. 

 

2.Ukončiť túto zmluvu je možné dohodou oboch zmluvných strán. Výpovedná doba je dva mesiace 

od konca mesiace, v ktorom bola výpoveď podaná jednou zo zmluvných strán. 

 

Čl. VI Ostatné ustanovenia 

 

1.Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, odsúhlasených a podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

 

2.Ukončiť zmluvný vzťah okamžitým zrušením môže jedna zo zmluvných strán len v prípade, 

ak druhá zmluvná strana opakovane hrubým spôsobom porušila túto zmluvu, pričom na takého 

hrubé porušenie musela byť písomne vopred upozornená. 

 

3.Ak by v budúcnosti došlo pri realizácii tejto zmluvy k sporom, zmluvné strany budú tieto 

rozpory riešiť prednostne vzájomným rokovaním, berúc pritom do úvahy vzájomné práva a 

oprávnené záujmy obidvoch zmluvných strán. 

 

Článok VII Záverečné ustanovenia 

 

1.Zmluvné strany prehlasujú, že prejavili svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu slobodne a vážne, 

že zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť oboch strán 

nebola nijakým spôsobom obmedzená, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

2.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý dostane jeden  

rovnopis. 

 

3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v zmysle zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
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4.Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov. 

 

Vo Svite,11.04.2022 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

 

 

 

 

JUDr. Gabriel Bodnár, v. r.    Ing. Igor Hus, MBA, v. r. 

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

Starosta       riaditeľ a štatutárny zástupca 

Obec Batizovce     Technické služby Mesta Svit 
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