
 

Zmluva 

o odvoze a likvidácii odpadu z triedeného zberu 

 
I. Zmluvné strany  

 

1. Zhotoviteľ: Technické služby Mesta Svit 
sídlo:   Hviezdoslavova 32  

zast.:   Ing. Igor Hus, MBA  , riaditeľ a štatutárny zástupca 

IČO:   00 186 864  

IČ DPH:  SK2021212545  

č. účtu:             138 655 7753/0200  

IBAN:   SK95 0200 0000 0013 8655 7753  

Banka:              VUB a.s. 

  

2. Objednávateľ: Torty Adriana,s.r.o. 

zast.: Ing.Vladimír Hyben 

sídlo: Fraňa Kráľa 194/32,059 21 Svit 

IČO: 47 176 865 

IČ DPH: SK2023798590 

II. Predmet zmluvy  

 

Predmetom zmluvy je vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu zhotoviteľom:  

- sklo katalóg. číslo 20 01 02 a 15 01 07 ,  

- plasty katalóg. číslo 20 01 39, 15 01 02,  

- papier a lepenka katalóg. číslo 20 01 01, 15 01 01,  

- kovy katalóg. číslo 20 01 40, 15 01 04 (ďalej len KČ),  

 

 

 

III. Platobné podmienky  

 

3.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za službu uvedenú v čl. II. cenu:  

- sklo: cena za vývoz 1 ks    kontajner: 9 € bez DPH 

- plasty: cena za vývoz 1 ks kontajner: 9 € bez DPH  

- papier: cena za vývoz 1 ks kontajner: 9 € bez DPH 

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odvoz a likvidácia triedeného odpadu bude zhotoviteľom fakturované 1 x 

mesačne. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.  

 

3.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti alebo neuhradenia faktúry v plne výške je objednávateľ povinný 

uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania 

splatnosti faktúry. Ak faktúra nebude uhradená do 15 dní po lehote splatnosti, zhotoviteľ nie je povinný odoberať 

a likvidovať odpad v zmysle tejto zmluvy až do úplného zaplatenia dlžnej sumy zo strany objednávateľa. Toto 

konanie zhotoviteľa nie je možné považovať za porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.  

 

IV. Podmienky ukladania odpadu  
 

4.1. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa vývoz odpadu v harmonograme 1x za dva týždne z adresy jeho 

prevádzky. V prípade súrneho vývozu odpadu, je možné odpad vyviezť ja mimo harmonogram, dohodnúť túto 

požiadavku je potrebné vopred aj telefonicky nahlásiť zhotoviteľovi.  

 

4.2. Do kontajnera je možné uložiť len ten odpad k. č., ktorý je uvedený na zbernej nádobe, alebo zodpovedá 

farebnému odtieňu. Na zber papiera a kartonáže sú určené modré kontajnery. Na zber  skla sú určené kontajnery 

zelenej farby. Na zber plastov a plechoviek sú určené kontajnery modrej farby. Pri nedodržaní uvedenej 

podmienky je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť odvoz nesprávne vytriedeného druhu odpadov. 



 

4.3. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 4.2., zhotoviteľ odpad zo zbernej nádoby neodoberie.  

 

4.4. Všetky zmeny týkajúce sa odvozu odpadu, zhotoviteľ je povinný nahlásiť pred dohodnutým termínom  

vývozu.  

 

4.5. Súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky, určujúce , ktoré odpady je možné zbierať a akým spôsobom sú 

ukladané do zberných nádob. 

 

4.6. Objednávateľ si zabezpečí nádoby na zber jednotlivých druhov odpadov na vlastné náklady. 

 

4.7. Objednávateľ nesmie ukladať odpady do iných kontajnerov v meste Svit, ktoré sú rozmiestnené v meste Svit 

a slúžia na zber komunálnych odpadov a separovaného zberu pre fyzické osoby – občanov mesta Svit v súlade 

s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Svit. Porušením sa vystavuje sankcii zo strany mesta Svit. 

 

V. Zánik zmluvy  
 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, odo dňa podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

5.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.  

 

VI. Záverečné ustanovenia  
 

6.1. Vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

súvisiacimi predpismi.  

 

6.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané 

zástupcami zmluvných strán.  

 

6.3. Zmluvu možno ukončiť dohodou alebo písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane. Zhotoviteľ má právo 

odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za poskytnuté služby v 

zmysle tejto zmluvy viac ako 30 dní po lehote splatnosti predmetnej faktúry.  

 

6.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana po ich podpise obdrží  jeden originál.  

 

6.5. Zmluva je platná dňom podpisu a účinná od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

6.6. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili s jej obsahom a súhlasia s ňou, čo 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom ich oprávnených zástupcov.  

 

 

Vo Svite, dňa 30.05.2022 

 

 

Ing. Igor Hus, MBA, v. r.     Ing. Vladimír Hyben, v. r. 

................................................................                              ...............................................................  
Ing. Igor Hus, MBA      Ing.Vladimír Hyben 

Riaditeľ a štatutárny zástupca     konateľ 

Technické služby Mesta Svit     Torty Adriana,s.r.o. 


