
 

Návrh Z M L U V YA 

o zneškodňovaní odpadu 
podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného  zákonníka 

uzavretá medzi účastníkmi: 

 

         Dodávateľ: Obec Kračúnovce 
             Sídlo : Obecný úrad Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce 

                Zastúpený : František Mašlej – starosta obce 

                          IČO : 00 322 181                          DIČ: 2020777561 

                       Banka : VÚB a.s. Bardejov, č.ú.: IBAN: 820200000000002625522 

       3701572451/0200spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v …..................... 

odd.: Sa, vl. č.:spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Prešove odd.: Sro, vl. č.: 

31938/P …...............                    

                                                                                                                (ďalej len 

dodávateľ) 
 

                                                                                                                    

a 
 

 

          Odberateľ: OZÓN Hanušovce a.s. 
                         Sídlo: Petrovce 129, 094 31  Petrovce 

                 Zastúpený: Ing. Anna Schlentcová, predseda Predstavenstva 

                                    PhDr. Milan Remeta, výkonný riaditeľ a člen Predstavenstva 

       Ing. Lukáš Brehuv – člen Predstavenstva a oprávnený konať vo veciach obchodných 

                           IČO: 36 450 758                                IČ DPH: SK2020000455 

                        Banka: UniCredit Bank a.s., č. ú.:1139378002/1111 

 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Prešove odd.: Sa, vl. č.: 10039/P 

(ďalej len odberateľ) 

 

po prehlásení, že sú spôsobilí na práva a právne úkony za týchto podmienok : 

 

 

ČLÁNOK 1 

  Vymedzenie predmetu zmluvy a jej účel 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zneškodňovania odpadu dodaného 

dodávateľom a to:    

- odpad produkovaný dodávateľom, ktorý je vedený v katalógu odpadov ako odpad 

kategórie „O“, a ktorý je povolený v prevádzkovom poriadku odberateľa.    

Vymedzenie predmetu zmluvy a z toho vyplývajúcich podmienok: 
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a) Pôjde výlučne o odpad kategórie „O“; odpad bude dodávaný na skládku odpadov 

v Petrovciach, ktorá je pre dodávateľa výhradným odberateľom. 

b) Dodávateľ zabezpečí dovoz odpadu na skládku odberateľa v Petrovciach na 

vlastné náklady.  

c) Dodávateľ zodpovedá za kategorizáciu odpadu. Odberateľ má právo prevzatý 

odpad sám podrobiť analýze. Ak odberateľ zistí, že kategória dodaného odpadu 

nezodpovedá kategórii deklarovanej v predmete tejto zmluvy, a tento odpad bude 

na základe analýzy zaradený do kategórie „N“ – nebezpečný, vyzve telefonicky 

a následne listom dodávateľa, aby tento odpad odviezol späť na svoje vlastné 

náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

d) Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na odbere v pracovných dňoch v čase od 700 do 

1800 hod. V prípade sviatkov alebo výnimočných situácií bude vykonávaný odber 

podľa osobitného režimu, ktorý je uvedený v prevádzkovom poriadku skládky. 

e) Podmienky zneškodnenia odpadov dodávateľa budú riadené podľa pokynov 

odberateľa, v súlade s prevádzkovým poriadkom a rozhodnutiami orgánov štátnej 

správy na skládke odpadov: OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce 129. 

f) V prípade vzniku neplánovanej odstávky skládky v Petrovciach, resp. v prípade 

vzniku nepredvídaných udalostí znemožňujúcich prevádzku skládky, odberateľ 

zabezpečí zneškodnenie odpadu dodávateľa na jednej zo svojich sesterských 

skládok odpadov, alebo u svojho zmluvného partnera.  

1.2. Plnenie predmetu zmluvy predpokladá rešpektovanie ekologických požiadaviek, 

parametrov a pravidiel vzťahujúcich sa na  zneškodňovanie odpadov po celú dobu 

účinnosti zmluvy. 

1.3. Odberateľ garantuje súlad skládky s plnením funkcií skládky zodpovedajúcej 

legislatívnej úprave a účelu tejto zmluvy po celú dobu účinnosti zmluvy, ako aj súhlas 

príslušných orgánov kompetentných v tejto oblasti z hľadiska plnenia nimi stanovených 

podmienok pre jej prevádzku, s výnimkou podmienok vyplývajúcich z vyššej moci.           

 

 

ČLÁNOK 2 

 Cenové podmienky 

 

2.1. Cena za zneškodnenie odpadov kategórie „O“ a  za zneškodnenie čiernych skládok  

bola zmluvnými stranami dohodnutá  na:                                                          

32431,53-04 €/t, 

cena za zneškodnenie stavebného odpadu (stavebná suť) bola dohodnutá na: 

14,94 €/t 

a cena za zneškodnenie zeminy a kameniva  

2.2. Zvýšením poplatkových povinností súvisiacich s nakladaním s odpadmi stanovených    

legislatívnou úpravou z príčin, ktoré nespočívajú na strane OZÓN Hanušovce a. s., oproti 

stavu platnému ku dňu podpisu tejto zmluvy, upraví sa automaticky aj zmluvná cena, a to 

od termínu účinnosti legislatívnej takejto zmeny, čo odberateľ písomne oznámi 

dodávateľovi. 



 

2.3. Fakturáciu za zneškodnenie odpadov vykoná odberateľ raz mesačne, najneskôr do 6 

pracovných dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry bude 14 

dní odo dňa jej doručenia. 

2.4. Prílohou faktúr budú vážne lístky z váhy odberateľa. Rovnopisy potvrdených 

sprievodných lístkov budú odovzdané pri mesačnej fakturácii. 

2.5. Cena dohodnutá touto zmluvou bude automaticky upravovaná v závislosti od miery 

inflácie alebo deflácie, podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, 

s účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od vyhlásenia ŠÚ SR. 

2.6. V prípade zvýšenia cien pohonných hmôt a energetických vstupov o viac ako 5% 

oproti cenám platným ku dňu uzavretia zmluvy, sa cena dohodnutá v bode 2.1. upravuje 

automaticky – doručením písomného zdôvodnenia a jeho špecifikácie, ktoré, pokiaľ bude 

správne, dodávateľ potvrdí v lehote 7 dní od jeho doručenia. Ak v tejto lehote dodávateľ 

odberateľovi písomné potvrdenie nedoručí, upravená cena bude automaticky považovaná 

za záväznú pre obe zmluvné strany. 

2.7. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania platby za odber a zneškodnenie 

odpadov v zmysle článku 2 bod 2.3. tejto zmluvy, uhradí v prospech odberateľa úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

 

 

ČLÁNOK  3 

 Rozsah plnenia a doba účinnosti zmluvy 
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na odbere podľa ustanovení zmluvy, pravidelnou 

produkciou odpadu v pracovných dňoch, v prípadeprípadne mimoriadnej situácie podľa 

samostatnej dohody.  

3.2. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda od 01015.00724.20167. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.   

 

 

ČLÁNOK 4 

Osobitné ustanovenia 

4.1. Obe strany majú právo vypovedať túto zmluvu s 3 mesačnou výpovednou 

dobouodstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvy, ktoré nebolo napravené 

napriek trom písomným upozorneniam. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa bude 

považovať ak : 

a/ dodávateľ nebude poskytovať služby v rozsahu tejto zmluvy,  

b/ dodávateľ bude v omeškaní s úhradou viac ako troch faktúr po obdobie        

    dlhšie ako 30 dní od splatnosti poslednej faktúry, 

c/ dôjde k porušeniu povinností na strane odberateľa, ktoré sú uvedené  

    v bode 1.3. 

4.2. Zmluvné strany majú právo vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu, a to 

s výpovednou dobou 3 mesiacov, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 



 

4.3. V prípade, ak bude dodávateľ v omeškaní s platbami za zneškodnenie odpadu o viac 

ako 30 dní je oprávnený odberateľ prerušiť svoje plnenie podľa tejto zmluvy až do doby 

uhradenia splatného záväzku. 

ČLÁNOK  5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať na základe obojstranného súhlasu 

zmluvných strán písomnou formou. 

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, 

marketingové informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva 

budú považovať za utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich 

nebudú zverejňovať tretím osobám a budú tieto informácie chrániť. Tento záväzok sa 

nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne prístupné podľa zákona č.211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5.3. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, 

že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

5.4. Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy určené ako neplatné alebo 

nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na 

dojednanie rovnocennej úpravy tejto Zmluvy s cieľom dosiahnuť pôvodný zámer a účel 

tejto zmluvy, avšak za predpokladu, že platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, alebo akýchkoľvek ich častí alebo uplatnení, nebude ovplyvnená 

nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, a 

akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za oddelené od 

zvyšku tejto Zmluvy. 

5.54. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dva. Všetky rovnopisy majú povahu originálu. 

5.6. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v 

tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení 

a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

V PrešoveKošiciach, Kračúnovciach, dňa: ….. ............... 31151.03.2017                                                    

V Petrovciach, dňa: …......................13151.03.2017 

Dodávateľ: Obec Kračúnovce                                      Odberateľ: OZÓN Hanušovce, a.s. 

 

 

 

    

 ________________________                                           _________________________                   

Mgr. Adrián Lukáč - konateľ                                                                                        

František Mašlej                                                              Ing. Anna Schlentcová 
                starosta obce                                                                                                             
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_________________________                   

                                                                                                 PhDr. Milan Remeta  
                                                                                        člen Predstavenstva a výkonný 

riaditeľ



 

                                                                                      


