
Z M L U V A 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom                 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: Magnet invest s.r.o. 

IČO: 44168845        

DIČ:  2022604617 

IČ DPH:  SK2022604617 

Sídlo:     A. Hlinku 2956, 022 01 Čadca 

V zastúpení: Pavol Kulla  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN: SK48 0900 0000 0003 1330 3416 

ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Turzovka 

IČO: 36139297 

IČ DPH: SK2020134479         

Miesto podnikania: Predmier 22, 023 54  Turzovka    

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.    

IBAN: SK98 0200 0000 0012 2752 7557 

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zmluvy o vykonávaní zberu, odvozu, dotrieďovaní obalov, 

odpadov z obalov a neobalových výrobkov a odpadov z nich, ktoré nie sú komunálnym odpadom  

a objednávateľ je v zmysle § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov držiteľom uvedených odpadov.    

Čl. 1  

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať zber, odvoz, dotrieďovanie obalov, odpadov 

z obalov a neobalových výrobkov a odpadov z nich, ktoré nie sú komunálnym odpadom za 

účelom ich zhodnotenia. 

Čl. 2  

1.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dohodnuté vyhradené druhy odpadov 

zaradené v zmysle Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov. 



2.Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi  potvrdenie o množstve prijatého odpadu                                                   

a spôsobe jeho zhodnotenia ročne najskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka.  

3.Zhotoviteľ bude viesť evidenciu odpadu podľa § 2 vyhlášky MŽP  SR č. 366/2015 Z.z.                           

o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti podľa zákona o odpadoch. 

4.Zhotoviteľ bude vykonávať činnosť uvedenú  Čl. 1 tejto zmluvy odplatne podľa  druhu odpadu,  

objemu v litroch  a frekvencie odvozov podľa Čl. 6 tejto zmluvy. 

5.Vyhradené odpady budú vytriedené podľa druhov bez iných prímesí a znečistení pripravené                                   

v deň zberu (na základe platného kalendára zvozu  v príslušnom roku pre mesto Turzovka) 

na dohodnutom  prístupnom mieste:  v čase o 6.00 hod. ráno. 

 

Čl. 3 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť v súlade s týmito pravidlami: 

a) pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) dbať, aby ďalšie činnosť nakladanie  odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo platnými v Slovenskej republike, 

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu, 

d) v prípade, že nebude možné odpad materiálov zhodnotiť, bude prednostne energeticky 

zhodnotený. 

 

2.V prípade, že prevzatý odpad nebude možné materiálovo alebo energeticky zhodnotiť vinou 

objednávateľa, objednávateľ bude znášať náklady na jeho zneškodnenie. 

 

3.Objednávateľ uhradí cenu za zber, odvoz, dotrieďovanie obalov, odpadov z obalov a 

neobalových výrobkov a odpadov z nich, ktoré nie sú komunálnym odpadom v sume za 

stanovené množstvo uvedené v článku 6, vopred za jeden kalendárny rok na základe vystavenej 

faktúry. Cena za vývoz  1 kus 110 l vreca je stanovená na 3,00 € bez DPH + 20  % DPH.  

Splatnosť faktúry  bude 15 dní odo dňa  vystavenia faktúry.  

 

4. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v určenom termíne bez uvedenia dôvodu a 

dohody so zhotoviteľom, nebude činnosť pre objednávateľa vykonávaná a objednávateľ bude 

znášať prípadné sankcie za porušenie zákona o odpadoch. 

 

Čl. 4 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Čl. 5 

1. Táto  zmluva zaniká: 

a) písomnou výpoveďou, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

Zmluvné strany sú oprávnené písomne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená. 

 



Čl. 6 

Obaly zo skla 

Objem v litroch Počet  ks Interval vývozov Cena v € bez 

DPH/vývoz 

1x mesačne 1x štvrťročne 1x ročne 

110  l       

 

Obaly z plastov 

Objem v litroch Počet  ks Interval vývozov Cena v € bez 

DPH/vývoz 

1 x mesačne 1 x štvrťročne 1x ročne 

110  l  1 x   3,00 

 

Čl. 7 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú 

formu. 

2. Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  iných príslušných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

         3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis. 

         4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nebola 

uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

V Turzovke, dňa: 25.01.2021 

 

 

 

.................................................                                              …............................................. 

                           

        objednávateľ                              zhotoviteľ 

                                                                                            


