
ZMLUVA  
 o zbere, odvoze, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu 

č. 11/Br/2008 
 
 
Zmluvné strany 
 
Prevádzkovateľ: Obec Bajtava – skládka TKO 
Adresa prevádzky: Obecný úrad v Bajtave, 943 65 Bajtava č. 86 
Tel., fax:  036/7575128 
Mobil:   0905573035 
IČO:   00308757 
DIČ:   2020415320 
IČDPH:   SK2020415320 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Expozitúra Štúrovo 
Číslo účtu:  35-174628-172/0200 /faktúry/ 
   174628-172/0200 /poplatok za uloženie KO/ 
Osoby oprávnené jednať  po zmluvnej stránke:  starosta obce Bajtava 
        Jozef Struhár 

   po technickej stránke:  starosta obce Bajtava 
       Jozef Struhár 

 
Dodávateľ:  OBEC Bruty 
Adresa prevádzky: Obec Bruty, Bruty č. 111,  943 55 Bruty 
Tel., fax:  036/759 11 11 
Mobil:   0905 613 315 
IČO:   00 30 88 20 
DIČ:   2021060514 
IČDPH:   – 
Bankové spojenie: OTB banka Slovensko, a.s. Štúrovo 
Číslo účtu:  7090651/5200 
Osoby oprávnené jednať  po zmluvnej stránke:  starosta obce Bruty  
        Ing. Alexander Hubač 

   po technickej stránke:  starosta obce Bruty 
        Ing. Alexander Hubač 
 
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov Obchodného zákonníka SR túto zmluvu o uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho 
odpadu. 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa priebežne odoberať od dodávateľa ním 

produkované odpady a to výlučne odpady zapísané v schválenom zozname odpadov podľa 
prevádzkového poriadku, v zmysle platného Katalógu odpadov a tento ukladať a zneškodňovať 
na skládke v Bajtave. 

2. Zoznam odpadov je priložený v prílohe č. 2. 
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3. Odvoz komunálneho odpadu na skládku komunálneho odpadu do obce Bajtava je zabezpečený 
komunálnym vozidlom prevádzkovateľa skládky. 

4. Dodávateľ odpadu sa touto zmluvou zaväzuje, že bude prevádzkovateľovi na skládku odpadov 
v Bajtave odovzdávať k zneškodneniu skládkovaním komunálny odpad od pôvodcov odpadu, 
ktorého množstvo predstavuje v čase podpísania zmluvy najmenej 100 ton ročne. 

5. Rovnako sa zaväzuje, že v dobe platnosti tejto zmluvy neuzavrie s iným partnerom zmluvu 
o zbere, odvozu, zabezpečení uložení a úprave komunálneho odpadu. 

 
 

Čl. 2 
Doba trvania zmluvy 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 01.01.2009.  
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Obec Bajtava sa zaväzuje, že: 

 
a. Zabezpečí za určenú cenu a poplatok v zmysle čl. 4 tejto zmluvy zber, odvoz 

a uloženie komunálneho odpadu jedenkrát týždenne od pôvodcov odpadu, t.zn. 
užívateľov smetných nádob podľa zoznamu, ktorý predložil objednávateľ a tvorí prílohu 
tejto zmluvy. 

b. Zabezpečí odvoz komunálneho odpadu s vlastným komunálnym vozidlom na skládku 
do obce Bajtava za určenú cenu v tejto zmluve. 

c. Zabezpečí uloženie a úpravu komunálneho odpadu na skládke v obci Bajtava. 
d. Vystaví faktúru za služby zabezpečenia zberu, odvozu a uloženia odpadu na skládku 

uskutočnené v danom  mesiaci vždy do 5. pracovného dňa  nasledujúceho mesiaca 
podľa určenej ceny v tejto zmluve. Všetky faktúry vystavené prevádzkovateľom 
v súlade s touto zmluvou sa stanú splatnými uplynutím 14. dňa počítaného odo dňa 
doručenia predmetnej faktúry dodávateľovi. Počet smetných nádob prevádzkovateľ 
bude fakturovať podľa písomne nahláseného počtu smetných nádob objednávateľom. 

e. Poplatok za uloženie odpadov bude vyrubený platobným výmerom mesačne podľa 
zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších 
predpisov. 

f. V prípade vplyvu inflácie na náklady skládky a jej prevádzky, má prevádzkovateľ právo 
upraviť dohodnutú cenu, uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy, v priamej závislosti od miery 
inflácie za predchádzajúce obdobie podľa výpočtu Slovenského štatistického úradu a to 
od prvého dňa mesiaca po ovplyvnení ceny infláciou príp. devalváciou. 

g. Rovnako má právo upraviť dohodnutú cenu v priamej závislosti od zvýšenia cien 
energie a pohonných hmôt. Túto úpravu cien musí doložiť preukázateľným vplyvom 
zmien na náklady prevádzky, resp. ceny ukladania odpadov. 
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2. Obec Bruty sa zaväzuje, že: 
 

a. Písomne nahlási počet smetných nádob prevádzkovateľovi skládky k 1.1. v bežnom roku 
a podľa vzniknutých zmien aktualizuje k 1.7. v danom roku. Príloha č. 1. 

b. Zabezpečí v spolupráci s pôvodcami resp. s užívateľmi a vlastníkmi smetných nádob prístup 
k smetným nádobám tak, aby smetné nádoby boli umiestnené vedľa prístupových ciest 
maximálne päť metrov od okraja prístupovej cesty. V prípade nedodržania tohto bodu 
objednávateľ nebude požadovať od prevádzkovateľa zber a odvoz odpadu s uložením 
a úpravou odpadu na skládke v náhradnom termíne v týždni v ktorom prístup k smetných 
nádobám nebol zabezpečený. 

c. Zabezpečí smetné nádoby a ich výmenu a opravu pôvodcom odpadu v obci Bruty. 
d. Uhradí faktúry v plnej výške za zber, odvoz, uloženie a úpravu komunálneho odpadu 

najneskoršie do 14 dní po doručení faktúry, v opačnom prípade uhradí sankcie za každý deň 
omeškania 0,5% z fakturovanej sumy. 

e. Uhradí poplatok za uloženie odpadov podľa platobného výmeru najneskoršie do 14 dní po 
doručení platobného výmeru, v opačnom prípade uhradí sankcie za každý deň omeškania 
0,2% z účtovanej sumy platobným výmerom za poplatok za uloženie odpadov. 

f. V prípade nezaplatenia faktúry alebo platobného výmeru zo strany Obce Bruty do 14 dní po 
doručení, Obec Bajtava môže ukončiť po tomto termíne zber a odvoz komunálneho odpadu 
z obce Bruty a nepovolí uloženie a úpravu komunálneho odpadu na skládke odpadov 
v Bajtave. 

 
 

Čl. 4 
Určenie ceny a poplatkov 

 
Za zber, odvoz, ukladanie, úpravu a zneškodnenie odpadu po obojstrannej dohode zmluvných strán: 
Dojednané ceny: 

1. Cena za zber komunálneho odpadu s odvozom k hranici obce Bruty zo 110 lit. kukanádob pri 
týždennom odvoze 1x zber a odvoz z 1 kukanádoby – 

         0,250 euro/kuka bez DPH 
 
2. Cena za odvoz komunálneho odpadu od začiatku obce Bruty po skládku TKO Bajtava za 1 km -

        0,800 euro/km bez DPH 
          
3. Cena za úpravu a ukladanie komunálneho odpadu -   18,260 euro/t bez DPH 

 
4. Sadzby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov v Bajtave sú určené v zákone č. 

17/2004 Z.z. § 3 a v prílohe č. 1 k zákonu v znení neskorších predpisov viď. prílohu č. 3. Pri 
tomto poplatku sa DPH neplatí. 

5. V prípade zmeny sadzieb poplatkov za uloženie odpadov v novelizovanom alebo v novom 
zákone sa tieto sadzby menia aj v tejto zmluve. 

6. Ceny uvedené v čl. 4 v bodoch 1, 2, 3 určuje obecné zastupiteľstvo v Bajtave na základe 
cenovej kalkulácie vypracovanej prevádzkovateľom skládky odpadu. Objednávateľ s uvedenými 
cenami v čl. 4 tejto zmluvy súhlasí. 
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Čl. 5 

Zmeny a doplnky 
 
Zmeny alebo doplnenia v tejto zmluve týkajúce sa obsahu a predmetu tejto zmluvy okrem určenia 
poplatkov za uloženie odpadov a cien za zber, odvoz, uloženie a úpravu komunálneho odpadu je 
možné vykonať len písomnou dohodou oboch zmluvných strán formou číslovaných a podpísaných 
dodatkov k tejto zmluve. 
 
 

Čl. 6 
Výpoveď zmluvy 

 
Zmluvu možno vypovedať: 

1. Na základe obojstrannej dohody zmluvných strán písomnou formou s podmienkou, že 
objednávateľ plní platobné povinnosti v zmysle čl. 3 ods. 2 bod d, a e, tejto zmluvy. 

2. Jednostranne na základe rozhodnutia obce Bajtava – prevádzkovateľ skládky odpadov 
v prípade, že účtovaná suma peňazí do jedného mesiaca po vykonaní práce nebude zo strany 
objednávateľa zaplatená prevádzkovateľovi skládky. V tomto prípade prevádzkovateľ skládky 
odpadov môže zmluvu aj bez písomnej dohody zmluvných strán vypovedať po uplynutí jedného 
mesiaca po vykonaní práce s termínom od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
 

Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom 01.01.2009. Podpísaním tejto zmluvy stráca platnosť a účinnosť zmluva č. 
11/Br/2007 zo dňa 28.05.2007 vrátane všetkých dodatkov. 
 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné vzťahy riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka SR ako 
i ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých po jej podpise obdrží 
každá zo zmluvných strán jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany na znak svojej slobodnej vôle a prejavujúc bez nátlaku súhlas s obsahom 
zmluvy, zmluvu podpísali. 

 
 
 
Prílohy:  1. Zoznam pôvodcov odpadu resp. vlastníkov a užívateľov smetných nádob v obci 

     Bruty. 
  2. Zoznam druhov odpadov, ktoré je povolené ukladať na skládku odpadov v Bajtave. 
  3. Sadzby poplatkov za uloženie odpadov na skládke v Bajtave. 
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V Bajtave dňa 2.12.2008    V Brutoch dňa 2.12.2008 
 
 
Za prevádzkovateľa skládky:    Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................   .............................................................. 
Jozef Struhár      Ing. Alexander Hubač 
starosta obce Bajtava      starosta obce Bruty 
Obec Bajtava      Obec Bruty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


