
 

Waste transport, a.s. tel. +421 37 651 37 75 IČO: 36046221 Československá obchodná banka, a.s. 

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava wt@mariuspedersen.sk DIČ: 2020094538 IBAN: SK31 7500 0000 0000 2595 2323   SWIFT: CEKOSKBX 

Korešpondenčná adresa: www.mariuspedersen.sk IČ DPH: SK2020094538 zapísaná na OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3410/B 

Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom 

 

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení  
odpadu č. 11011226 

 
 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Waste transport, a.s. 

Sídlo: Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 

Prevádzka : Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom 

Zastúpená: 
Ing. Oliver Šujan, predseda predstavenstva 
Ing.  Juraj Jakeš, člen predstavenstva 

V zastúpení: 
Alexander Herda, regionálny riaditeľ  
na základe plnej moci  

Oprávnený jednať vo 
veciach obchodných: 

Beáta Bukovenová, obchodný zástupca 
bukovenova.b@mariuspedersen.sk,  0907 730 700 

Oprávnený prijímať 
odpady na skládku: 

Ing. Lubomír Flídr, správca prevádzky  
flidr.l@mariuspedersen.sk,  0905 465 956 

Vedúci  strediska 
dopravy: 

Ing. Ladislav Paška, paska@mariuspedersen.sk , 0902 947 833 

Dispečér Dobrotka Milan, dobrotka.m@mariuspedersen.sk, 0903482957 

Telefón/fax: 036/631 27 10  

IČO/DIČ: 36 046 221 2020094538 

IČ DPH: SK2020094538 

Obchodný register: Oddiel Sa, vložka číslo 3410/B 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK31 7500 0000 0000 2595 2323 
 
 
 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Horná Seč 

Sídlo: 935 31 Horná Seč, Hlavná 19/16 

Zastúpená: Edita Moravská, starostka 

Tel.č. / e-mail: 0905 823 844, 036 / 6309662 
starostka@hornasec.sk 
uctaren@hornasec.sk 
info@hornasec.sk 

IČO/DIČ: 00587524 2021223996 

Bankové spojenie: Prima Banka a.s. 

IBAN/SWIFT: SK09 5600 0000 007103356001 
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I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi pôvodcom odpadu, resp. držiteľom odpadu v zmysle zákona  
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
(ďalej Zákon o odpadoch), ktorým je obec Horná Seč /ďalej len objednávateľ/ a obchodnou 
spoločnosťou Waste Transport, a.s. /ďalej len zhotoviteľ /  vo veci vykonávania zberu, vývozu 
a zneškodnenia, alebo zhodnotenia odpadu. 
 

2.  Podmienky, ktoré nie sú ustanovené v tejto zmluve sa riadia Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  

 
II. 

PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom tejto zmluvy bude zber, vývoz, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov podľa vyhlášky 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, na základe 
objednávok objednávateľa. 
 

2. Vývoz odpadu podľa bodu 1 článku II. tejto zmluvy bude vykonávaný podľa požiadaviek 
objednávateľa a na základe jeho objednávok s podrobnou špecifikáciou /druh odpadu , termín 
vývozu / požadovanej služby. 
 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa priebežne odoberať a vyprázdňovať od 
objednávateľa tuhý komunálny odpad zo 110l, 120l, 240l a 1100l zberných nádob, odpad 
z veľkoobjemových kontajnerov a ostatné odpady a to výlučne druhy podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy, 
/ďalej len odpad/ v zmysle Katalógu odpadov . Zhotoviteľ tento odpad zneškodní na skládke Waste 
Transport, a.s. alebo zneškodní / zhodnotí u oprávnených organizácií. 

 
4. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje trvale, počas jej platnosti vytvárať podmienky pre riadne 

fungovanie zberu a odvozu odpadov uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi všetok komunálny odpad , ktorý vzniká na  
území obce. 
 

6. Objednávateľ zabezpečí prostredníctvom svojich obyvateľov vyloženie zberných nádob v deň zberu 
odpadu na verejné priestranstvo /ku komunikácii/. V prípade znemožneného prístupu zberového 
vozidla k nádobám /zaparkované vozidlá obyvateľov, konáre stromov zasahujúce do cestnej 
komunikácii, v zime nezjazdná cestná komunikácia a pod. / je objednávateľ  povinný postarať sa 
o ich vynesenie až na miesto, kde je voľný prístup pre zberové vozidlo a po vyprázdnení nádob je 
objednávateľ povinný nádoby vrátiť späť. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje, že najneskôr ku dňu 
začatia vykonávania činnosti zhotoviteľom, podľa tejto zmluvy  poskytne situačný plán obce so 
zakreslením zberných miest / čísla domov/, ktorý je povinný zhotoviteľovi priebežne aktualizovať 
a písomne oznámiť nové zberné miesta. /čísla domov/ 
 

7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť vývoz odpadu , ktorý nespĺňa kategorizáciu odpadu, alebo 
požiadavky definované touto zmluvou, resp. príslušnými právnymi predpismi. 
 

8. Zhotoviteľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich 
uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov. 
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III. 
MIESTO A DOBA VÝVOZU ODPADU 

1. Miesto odobratia odpadu je územie obce, podľa dohody. 
 

2. Zhotoviteľ prevezme odpady špecifikované v Prílohe č.1 tejto zmluvy na mieste prevzatia , kde ich 
na svoje náklady dopraví objednávateľ. Miesto prevzatia je zhotoviteľ oprávnený po dohode 
s objednávateľom zmeniť. 
 

3. Vývoz odpadu sa uskutoční v určený deň podľa harmonogramu zhotoviteľa. 
 

IV. 

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Ceny za zneškodnenie / zhodnotenie a dopravu odpadov sú stanovené dohodou zmluvných strán 

v Prílohe č.1 tejto zmluvy. 
 

2. K cene za zneškodnenie odpadov je zhotoviteľ oprávnený pripočítať poplatok za uloženie odpadu 
na skládku odpadov podľa zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov 
z poplatkov za uloženie odpadov. Poplatok je uvedený v čestnom prehlásení od objednávateľa za 
príslušný predchádzajúci rok . 

 
3. K cene za zneškodnenie odpadov je zhotoviteľ oprávnený pripočítať DPH, ktorú je objednávateľ 

povinný zaplatiť spolu s cenou za zneškodnenie odpadu zhotoviteľovi. 
 

4. Platby a služby spojené s predmetom tejto zmluvy budú objednávateľom uhrádzané na základe 
faktúr vystavených zhotoviteľom. 

 
5. Fakturácia bude vykonávaná 1 x mesačne pozadu, pričom splatnosť faktúr bude 14 dní odo dňa 

vystavenia 
 

6. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi zmluvnú pokutu takto: 
a) 0,05%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade, že omeškanie netrvá dlhšie ako 15 dní 
b) 0.01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak omeškanie trvá dlhšie ako 15 dní. 
c) Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť objednávateľa nahradiť zhotoviteľovi škodu, 

ktorá vznikla v dôsledku omeškania. 
 

7. Zhotoviteľ je oprávnený zastaviť vývoz odpadu a plnenie si svojich povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, pokiaľ objednávateľ bude v omeškaní s úhradou čo i len jednej faktúry po dobu dlhšiu ako 
60 dní. 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty môže byť zhotoviteľom jednostranne zmenená o výšku 
miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR alebo v dôsledku zmeny právnych predpisov počas 
účinnosti tejto zmluvy, najviac však jedenkrát ročne. Zmena ceny bude odsúhlasená písomnou 
formou cenníka alebo dodatku. 
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9. Platnosť ceny za zber, vývoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu sa stanovuje na dobu určitú, do 
konca kalendárneho roka, pričom vždy do 20.12.príslušného kalendárneho roka pošle zhotoviteľ 
objednávateľovi nový cenový návrh platný pre ďalší kalendárny rok. Tento nový cenový návrh je 
objednávateľ povinný písomne odsúhlasiť najneskôr do 10 dní od doručenia. V prípade, že tak 
neučiní nie je zhotoviteľ povinný preberať a zneškodňovať/zhodnocovať odpad ako je v tejto 
zmluve viazaný. 

V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Práva a povinnosti zhotoviteľa: 
1. Zhotoviteľ je povinný prevziať druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Odpady , 

ktoré nie sú uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ povinný prevziať. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou zneškodňovať/zhodnocovať odpady uvedené 
v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Pri určení spôsobu splnenia tohto záväzku zhotoviteľ nie je viazaný 
pokynmi objednávateľa. 

 
3. Zhotoviteľ je oprávnený bez súhlasu objednávateľa zneškodniť/zhodnotiť odpady pomocou ďalšej 

osoby, pričom zodpovedá za odborné zneškodnenie/zhodnotenie prevzatého odpadu. 
 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať pravidelnú kontrolu odpadov určených na zneškodnenie pred 
ich prevzatím od objednávateľa , ako aj po ich prevzatí. Ak zhotoviteľ zistí, že ide o odpad, ktorý nie 
je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy /nevhodný odpad / je oprávnený na náklady objednávateľa mu 
tento odpad vrátiť. 

 
5. Odmietnutie prevzatia nevhodného odpadu zhotoviteľom sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa 

s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 
 

6. Ak zhotoviteľ zistí dodanie nevhodného odpadu až po jeho prevzatí, bez zbytočného odkladu 
písomne vyzve objednávateľa, aby na svoje náklady zabezpečil jeho odvoz. Ak tak objednávateľ 
v lehote 48 hodín odo dňa doručenia výzvy neučiní, zhotoviteľ je oprávnený bez súhlasu 
objednávateľa a na jeho náklady zabezpečiť odvoz a zneškodnenie odpadu. Tým nie je dotknuté 
právo zhotoviteľa na náhradu škody ak mu v tejto súvislosti vznikne. 

 
7. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi doručovať aktuálne znenie pokynov pre dodávanie 

dohodnutých odpadov. Obsahom pokynov sú najmä osobitné technické podmienky. 
 

8. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr podľa čl. IV. bod 5, zhotoviteľ má právo 
prerušiť poskytovanie služieb dohodnutých touto zmluvou. Takéto prerušenie poskytovania služieb 
zhotoviteľom sa nepovažuje za omeškanie resp. neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
a objednávateľ nemá právo na odstúpenie zmluvy, ani na náhradu škody vzniknutej v dôsledku 
prerušenia plnenia záväzku zo strany zhotoviteľa. 

 
9. Zhotoviteľ je povinný vykonať vývoz komunálneho odpadu 200301  z určených zberných nádob 

najneskôr v priebehu dvoch pracovných dní od oznámenia požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ má 
právo zmeniť deň pravidelného vývozu podľa svojich prevádzkových okolností. 

 
10. Zhotoviteľ vykonáva vývoz odpadu len zo zberných nádob so zodpovedajúcimi technickými 

parametrami. 
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11. Zhotoviteľ je pri manipulácii so zbernými nádobami povinný dodržiavať všetky platné právne normy 
v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce. 

 
12. Zhotoviteľ uskutoční len vývoz odpadu umiesteného v zberných nádobách, na vývoz ktorých bola 

uzavretá zmluva. Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie odpadu zo stanovísk zberných nádob, ktorý 
sa dostal mimo nádob pri manipulácii s nádobami za účelom ich vyprázdnenia. 
 

Práva a povinnosti objednávateľa: 
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi len tie druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe 

č.1 tejto zmluvy. Pred odovzdaním týchto odpadov je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi 
všetky náležitosti potrebné na deklarovanie odpadu v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch 
a jeho vykonávacích vyhlášok.  
 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa o zmene pôvodne uvedených 
vlastností a kvality odpadov. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzujte dôsledne dodržiavať pokyny zhotoviteľa pri dodávaní odpadov. 

 
4. Objednávateľ zodpovedá za dobrý technický stav zberných nádob, z ktorých zhotoviteľ uskutočňuje 

vývoz odpadu, pokiaľ sú vo vlastníctve objednávateľa. Objednávateľ zodpovedá za ich prípadnú 
výmenu, ak si to vyžaduje ich nevyhovujúci technický stav. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 
objednávateľa na nevyhovujúci stav kontajnerov, pokiaľ sú tieto v jeho vlastníctve a vyzvať ho na 
opravu alebo výmenu. Zhotoviteľ má právo nevykonať vývoz odpadu z poškodených, technicky 
nevyhovujúcich kontajnerov, ak by toto mohlo viesť k poškodeniu zdravia zamestnancov, 
k poškodeniu majetku zhotoviteľa alebo objednávateľa. 

 
5. Zhotoviteľ poskytne , v prípade záujmu objednávateľa formou nájmu nádoby, kontajnery. 

V tomto prípade je objednávateľ povinný starať sa o ich technickú a hygienickú spôsobilosť počas 
nájmu. Objednávateľ zodpovedá za škody ním spôsobené na prenajatých nádobách, kontajneroch 
a je povinný ich nahradiť. 

 
6. Za škody na životnom prostredí a za následné zvýšené náklady za zneškodnenie nepovoleného 

odpadu v nádobe zodpovedá objednávateľ. 
 
7. Objednávateľ zodpovedá , že zberné nádoby nebudú preťažované. 

 
8. Objednávateľ zodpovedá za to, že zberné nádoby budú prístupné pre zberné vozidlo zhotoviteľa 

v určený deň vývozu. /zabezpečenie bezproblémovej jazdy po cestnej komunikácii /. V opačnom 
prípade zhotoviteľ nie je povinný tieto nádoby vyviezť. Ak bude vývoz z týchto nádob realizovaný na 
základe písomnej žiadosti dodatočne v náhradnom termíne, cesta naviac bude objednávateľovi 
vyfakturovaná. 

 
9. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť zhotoviteľa so zmenou identifikačných údajov bezodkladne po 

ich vzniku. Pri zistení , že identifikačné údaje objednávateľa nie sú platné, má zhotoviteľ právo 
pozastaviť plnenie zmluvy až do nápravy stavu bez práva objednávateľa na náhradu škôd, ktoré by 
mu týmto vznikli. 

 
10. Objednávateľ je oprávnený v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať kontrolu plnenia predmetu zmluvy 

a pri zistení nedostatkov na tieto zhotoviteľa bezodkladne upozorniť a žiadať o vykonanie predmetu 
zmluvy riadnym spôsobom. 
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11. Objednávateľ sa zaväzuje pred prvou dodávkou odpadu v rámci kalendárneho roka predložiť 

správcovi skládky „Základný popis odpadu“ pre jednotlivé kódy odpadov /Príloha č. 2 tejto zmluvy/, 
ktorý musí byť riadne vyplnený a podpísaný oprávnenými osobami držiteľa odpadu. 
 

12. Objednávateľ sa zaväzuje pred každou jednotlivou dodávkou odpadu predložiť obsluhe váhy čestné 
prehlásenie /Príloha č. 3 tejto zmluvy/, ktoré musí byť riadne vyplnené a podpísané oprávnenými 
osobami držiteľa odpadu. 

VI. 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 
1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z objednávateľa na 

zhotoviteľa v deň prevzatia odpadu. 
 

VII. 
DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE ZMLUVY 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán i bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 2 

mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strany 

c) ukončením činnosti zhotoviteľa 
d) ukončením živnosti skládky 
e) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov 
f) písomnou výpoveďou zo strany zhotoviteľa s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď objednávateľovi 
doručená a to v týchto prípadoch ak: 

-objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry za poskytnuté služby viac ako 30 dní po lehote 
splatnosti 
-objednávateľ nedodrží ustanovenia Nájomnej zmluvy, resp. zásad prenájmu 
-objednávateľ poruší povinnosti uvedené v čl. V. Práva a povinnosti objednávateľa, bod.3 

 
3. Doručovanie akejkoľvek písomnosti v súvislosti s touto zmluvou sa bude považovať za riadne 

uskutočnené, ak bude zásielka /písomnosť/ prevzatá osobne – v deň prevzatia, ak bude zaslaná 
doporučenou zásielkou – v deň prevzatia zásielky. V prípade, že doporučená zásielka s návratkou sa 
vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, alebo s tým , že ju adresát odmietol prevziať – v tretí deň 
odo dňa jej odoslania. Zásielky budú doručované na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, resp. na 
adresy neskôr písomne oznámené druhej zmluvnej strane. 

 
VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany také 

zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplývajú z nových právnych predpisov. 
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku  v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako 
01.03.2021. 
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3. Strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva sa zhoduje s ich pravou a skutočnou 

vôľou, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden. 

 
5. Ak táto zmluva neustanovuje inak, právne vzťahy z nej vzniknuté sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a jeho vykonávacími vyhláškami. 
 

6. Akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riešiť najskôr vzájomnou 
dohodou. Ak zmluvné strany takúto dohodu nedosiahnu, zmluvné strany sa dohodnú na mieste 
príslušnom súde v mieste sídla zhotoviteľa. 
 

    Za zhotoviteľa:   Za objednávateľa: 
  V Mochovciach,       V Hornej Seči, 

 
 

 
              .....................................................................  ..........................................................          
              Ing. Oliver Šujan, predseda predstavenstva  Edita Moravská 
              Ing. Juraj Jakeš, člen predstavenstva                  starostka obce 
 

 
 
 
 
 

Prílohy 

Príloha č.1 Cenník druhov odpadov a dopravy 
Príloha č.2 Základný popis odpadu 
Príloha č.3 Čestné prehlásenie odpadu 
 


