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ZMLUVA O ZNESKODNENI ODPADU
č. 14/2012

Čl. l
Účastníci zmluvy

1. Prevádzkovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpená: .
bankové spojenie:
č. účtu:
č. tel.:

Obec Ľubica
Gen.Svobodu 127,05971 ĽUBICA
31942547
2020709834
Ing. Peter Repčák, starosta obce
DEXIA banka a.s. Liptovský Mikuláš
1671063007/5600
052 1 4680011

(ďalej len prevádzkovateľ)

2. Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpená:
bankové spojenie:
č. účtu:
č. tel.:

Obec Stará Lesná
Hlavná 29/9, 059 52 VEĽKÁ LOMNICA
00326577
2021212732
Viliam Regitko, starosta obce
VÚB a.s. Poprad
29026562/0200
052/446 75 OO

(ďalej len dodávateľ)

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu
s nasledovným obsahom

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa, za podmienok v tejto zmluve
dohodnutých, priebežne odoberať od dodávateľa všetky druhy odpadov v zmysle rozhodnutí:
Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorátu ŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly - Integrované povolenie č. 1007185-0IPKl2004-Mi č.i. 57 042 01 04 zo dňa
27.8.2004 zmenené rozhodnutím č. 756/83-0IPKl2005-Mi/57 042 01 04 Zl zo dňa
25.04.2005 zmenené č. 11321180-0IPKl2006-Be/570420104/Z2 zo dňa 01.06.2006 a tieto
zneškodňovať skládkovaním na skládke odpadov Ľubica.

Čl. III
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje preberať od dodávateľa, ukladať a zneškodňovať odpady
uvedené v čl. II tejto zmluvy na Skládke odpadov v Ľubici a to v zmysle schváleného
Prevádzkového' poriadku skládky.

2. Prevádzkovateľ, prípadne ním určený pracovník prevádzkovateľa, je jedine oprávnený
určovať či dovezený odpad zodpovedá kategórii odpadu v zmysle čl. II tejto zmluvy.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade, že zmluvný dovozca odpadu dodávateľa poruší
povinnosť očistiť svoje vozidlo pri odchode zo skládky, toto vozidlo z areálu skládky
neprepustiť.



Čl. IV
Práva a povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dovoz svojho odpadu, uvedeného v čl. II tejto zmluvy, na
skládku len počas stanovenej prevádzkovej doby, po určenej prístupovej komunikácii a to
tak, aby pri tom neznečisťoval prístupové komunikácie.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho zmluvný dovozca odpadu riadil v areáli
skládky pokynmi pracovníkov prevádzkovateľa.

3. V prípade, že odpad určený na uloženie na skládke nezodpovedá kategórii odpadov
uvedene] v čl. II tejto zmluvy, dodávatel' je povinný za prítomnosti dopravcu tento odpad
zo skládky odstrániť na vlastné náklady v deň uloženia, najneskôr do 2 dní od písomného
vyzvania prevádzkovatel'om. V opačnom prípade je prevádzkovatel' oprávnený zabezpečiť
odstránenie tohto odpadu na náklady dodávatel'a a účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške
16,60 € za každý deň omeškania dodávateľa s odstránením odpadu.

4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby si jeho zmluvný dovozca odpadu očistil dovozné
vozidlo a zároveň ho upozorniť, že v prípade neočistenia vozidla prevádzkovateľ toto
vozidlo z areálu neprepustí.

5. V prípade znečistenia prístupovej komunikácie zmluvným dovozcom odpadu dodávateľa,
je dodávateľ povinný zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady.

Čl. V
Platobné podmienky

1. Dodávateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi za uloženie odpadu, podľa vážnych
lístkov vystavených prevádzkovateľom dohodnutú cenu za 1 tonu uloženého odpadu,
prevádzkovateľ nie je platcom DPH:

a) ostatný odpad v zmysle schváleného prevádzkové poriadku 29,50 E/t

b) komunálny odpad skupiny 20 okrem nebezpečného odpadu
a20 0125, 20 0304 24,50 €/t ~ ,;Lo

c) stavebný odpad skupiny 17 okrem nebezpečného odpadu a
170401, 170402, 170404, 170405, 170406 a skupiny 1705 12,50 €/t

d) zemina a kamenivo skupina 1705 okrem nebezpečného odpadu 2,00 E/t

V týchto cenách nie je zahrnutý poplatok za uloženie odpadu obci, na území ktorej sa
skládka nachádza. Výška uvedeného poplatku bude v zmysle prílohy Č. 1 zákona
č.17/2004Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

2. Úhrada za uloženie odpadu je splatná do 10 dní po obdŕžaní faktúry od
prevádzkovateľa.

3. V prípade omeškania dodávateľa s úhradou faktúry, má prevádzkovateľ právo účtovať
dodávateľovi za každý začatý deň omeškania penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy až do úplného zaplatenia, ak sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.

4. Účastníci zmluvy berú na vedomie a akceptujú, že v prípade devalvácie €, resp. vplyvu
inflácie má prevádzkovateľ právo upraviť dohodnutú cenu, uvedenú v čl. V ods. 1 tejto
zmluvy, v priamej závislosti od miery inflácie, oficiálne oznámenej Slovenským



štatistickým úradom za predchádzajúci rok, alebo po oznámení devalvácie a to od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení. Rovnako má právo upraviť dohodnutú
cenu v priamej závislosti od zvýšenia cien energie a pohonných hmôt. Takúto úpravu ceny
je však prevádzkovateľ povinný oznámiť dodávateľovi spolu s jej odôvodnením najneskôr
súčasne so zaslaním faktúry za predchádzajúci mesiac.

Čl. VI
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 01.01.2012.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy zo strany

dodávateľa.
3. Za závažné porušenie zmluvy dodávateľom sa považuje:

a) opätovné nedodržanie kategórie odpadu dodaného na uloženie v zmysle čl. II tejto
zmluvy,

b) opätovné nesplnenie povinnosti čistenia vozidla dovážajúceho dodávateľovi odpad na
skládku,

c) opätovné neodstránenie odpadu na písomnú výzvu prevádzkovateľa,
d) nesplnenie povinnosti úhrady faktúry za uloženie odpadu, a to ani po písomnej výzve

prevádzkovateľ om.
4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrusuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa

doručenia oznámenia prevádzkovateľa o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.
5. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu,

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia zmluvy

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu možno meniť alebo doplňať len písomnými dodatkami a to po dohode oboch
účastníkov zmluvy.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom
súhlasia a že bola uzatvorená podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nekonali
v tiesni a ani za nápadne nevyhnutných podmienok.

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka zmluvy.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutámymi zástupcami.

V Ľubici, dňa 12.12.2011
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059 71 LUBICA
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Za dodávateľa:
Viliam Regitko
starosta obce

Za prevádzkovateľa:
Ing. Peter Repčák

starosta obce


