Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora
uzatvorená v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom znení v spojení s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 00 304 735
DIČ: 2020662083
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta obce
(ďalej len „Obec“)
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 35 793 848
Zap.: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 22260/B
Zast.: PhDr.Roman Oškera, konateľ
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec je samostatný územný samosprávny celok s postavením obce, ktorá má zákonnú
povinnosť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zriadiť na
území Obce zberný dvor.
2. Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na
zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov, na základe Rozhodnutia OÚ v Pezinku,
odbor životného prostredia, č. ŽP/ODP/3794/2001-Sch zo dňa 19.12.2001, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2002 (ďalej len „Rozhodnutie“) umiestnenej na
pozemku, parc. č. 368/3, v katastrálnom území Dubová, obec Dubová, okres Pezinok,
zapísanej na LV č. 1098 (ďalej len „Skládka odpadov“).
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom stanovenia si vzájomných práv
a povinností pri plnení predmetu tejto Zmluvy ustanoveného v článku III. Zmluvy.
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Prevádzkovateľ zaväzuje
pre Obec zriadiť a prevádzkovať zberný dvor, a to v rozsahu a za podmienok činností
špecifikovaných v článku III. tejto Zmluvy a Obec sa zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi za
jeho činnosť dohodnutú odplatu vo výške a spôsobom stanoveným v článku IV. tejto
Zmluvy.
Článok III.
Predmet plnenia

1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Prevádzkovateľ zaväzuje
pre Obec zriadiť a prevádzkovať zberný dvor.

2.

Zberným dvorom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie zariadenie na zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, zriadeného Prevádzkovateľom v areáli Skládky

odpadov, a ktorý bude Prevádzkovateľ pre Obec prevádzkovať za podmienok uvedených
v prílohe č. 1 k tejto Zmluve.
3.

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy sa rozumie poskytovanie a zabezpečovanie
všetkých služieb zberného dvora uvedených v ustanovení § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v platnom znení a to najmä v zmysle tejto Zmluvy
Článok IV.
Odplata a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ má za svoju činnosť podľa tejto Zmluvy
nárok na zaplatenie odplaty vo výške 30,00 € (slovom: tridsaťeuro) mesačne.

2.

Odplata Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy je splatná mesačne, najneskôr do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Prevádzkovateľom
poskytnutá činnosť podľa tejto Zmluvy Obci, a to na základe faktúry vystavenej
Prevádzkovateľom. Odplata je splatná bezhotovostným prevodom v prospech účtu
Prevádzkovateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

3.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych
predpisov. Splatnosť faktúry bude 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia.

4.

V prípade, že bude Obec v omeškaní s úhradou odplaty podľa faktúr vystavených
Prevádzkovateľom v súlade s touto Zmluvou, má Prevádzkovateľ nárok na úrok
z omeškania vo výške vypočítanej v súlade s príslušnými ustanoveniami platných
právnych predpisov.
Článok V.
Spôsob a podmienky prevádzkovania odpadu

1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných
podmienkach prevádzkovania odpadu:
a)

Zber a zhromažďovanie odpadov bude
zabezpečované prostredníctvom priameho zberu od fyzických osôb, obyvateľov obce s
trvalým pobytom na území Obce (ďalej len „Obyvateľ obce“).

b)

Odpad nebude prevzatý od Obyvateľa obce, ak
tento neuhradil riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad Obci.

c)

Zber odpadu v zbernom
výlučne v čase prevádzkových hodín zberného dvora, a to:



dvore

prebieha

Pondelok 8,00 hod. až
Piatok 15.00 hod.

2.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol vjazd a
vstup do priestorov zberného dvora povolený len počas prevádzkových hodín zberného
dvora, v sprievode povereného pracovníka.

3.

Zmluvné strany sa dohodli a Prevádzkovateľ
sa zaväzuje zabezpečiť, že sa v zbernom dvore budú ukladať najmä nasledovné zložky
odpadu:


komunálny odpad a drobný stavebný
odpad,



zmesový komunálny odpad,

4.

Zmluvné strany sa dohodli a Prevádzkovateľ
sa zaväzuje zabezpečiť, že sa v zbernom dvore nebudú môcť ukladať najmä nasledovné
zložky odpadu:




nebezpečný a rádioaktívny odpad,
nadrozmerný stavebný odpad,
jedy, toxické látky.
Článok VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje skladovať jednotlivé druhy odpadu v zbernom dvore
oddelene.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:





viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Obci údaje z evidencie
a uchovávať ohlasované údaje,
informovať Obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od
jej obyvateľov,
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
odoberať od obyvateľov Obce stavebný odpad, objemný odpad, oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo
všeobecne záväznom nariadení Obce.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní činností tvoriacich predmet
plnenia podľa tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou,
riadne a včas.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní činností tvoriacich predmet plnenia podľa
tejto Zmluvy bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom znení, pričom preberá na seba všetku zodpovednosť v prípade
nedodržania príslušných zákonných ustanovení.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k riadnemu
uskutočneniu predmetu plnenia v súlade s touto Zmluvou.
6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Obci v primeranom rozsahu súčinnosť pri
poskytovaní činností tvoriacich predmet plnenia podľa tejto Zmluvy vrátane vysvetlení
potrebných k takejto činnosti vykonávajúcej Prevádzkovateľom.
7. Obec sa zaväzuje poskytovať Prevádzkovateľovi všetky potrebné, pravdivé a úplné
informácie pri poskytovaní činností tvoriacich predmet plnenia podľa tejto Zmluvy.
Článok VII.
Trvanie Zmluvy a náhrada škody
1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto Zmluva môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy zo
zákonných alebo v Zmluve uvedených dôvodov alebo výpoveďou, a to aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

3. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je Zmluvná
strana, ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že Zmluvná strana, ktorá porušila

Zmluvu, nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote
poskytnutej jej druhou Zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť
od Zmluvy.
4. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia
druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy alebo
v prípade jeho zmeny oznámenému druhej Zmluvnej strane.
5. Ukončenie Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nemá vplyv na povinnosť zaplatiť úrok z
omeškania alebo nárok na náhradu škody, ktorý vznikol počas trvania tejto Zmluvy.
Článok VIII.
Vzájomná komunikácia
1.

Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje:
Kontaktné údaje Obce
Adresa:
Zodpovedná osoba:
Tel. č.:
e-mail:

Hlavná 39, 900 90 Dubová
Ľudovít Ružička, starosta
0911 918 939
starosta@dubova.sk

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Adresa:
Zodpovedná osoba:
Telefón:
e-mail:
2.

Hlavná 39, 900 90 Dubová
PhDr. Roman Oškera, konateľ
0903 771 767
skladka@dubova.sk

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov
uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy. V opačnom prípade zmluvná strana, ktorej
nebola oznámená zmena kontaktných údajov uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy
včas druhou zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností
ani za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane.
Článok IX.
Vyhlásenia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri
plnení záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú a zodpovedajú, že práva a povinnosti im stanovené touto
Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorými sú Zmluvné strany viazané, či
už zmluvnými, vyplývajúcimi zo zákona alebo inými, a že Zmluva je náležite uzavretá.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo
sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky
povinnosti uložené im touto Zmluvou.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne
vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený
účel tejto Zmluvy.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných
predchádzajúcom odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami.

dodatkov

po

ich

2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným,
táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto
Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu
Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktorých každý je považovaný za originál, a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.
4. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza
všetky predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné
týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych
predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy
ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami
platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek
omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom
neskorším ako dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia, t.j. Zmluva nadobúda
účinnosť dňa 01.01.2016.

V Dubovej, dňa 18.7.2016
Za Obec:

Za Prevádzkovateľa:

Podpísané v.r.

podpísané v.r.

____________________________________
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta

____________________________________
Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
Roman Oškera
konateľ

Zverejnené
Účinné od

20.7.2016
21.7.2016

