
ZMLUVA O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 
 OCÚHS –S2020/01154-001 

 
Zmluvné strany 

Pôvodca:  Obec Horná Súča 

913 33 Horná Súča 233 

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondračka, starosta 

IČO: 00311561 

DIČ: 2021091479 

Bankové spojenie:  SK14 7500 0000 0040 2261 1134 

  

Vývozca: Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o.; registrovaný sociálny podnik 

913 33 Horná Súča 233 

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondračka, konateľ 

IČO: 53 076 354 

DIČ: 2121266928 

Bankové spojenie:  SK17 7500 0000 0040 2814 3378 

 
 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou Horná Súča (ďalej len Obec)  a spoločnosťou 

Komunálne Služby Horná Súča s.r.o.; registrovaný sociálny podnik (ďalej len KSHS s.r.o.; r.s.p.) 

vo veci vývozu komunálneho odpadu. 

2. Táto zmluva nadväzuje na Zmluvu č. SOD11/2018 (číslo zmluvy prevádzkovateľa skládky) 

OcÚHS 4297/2018 (číslo zmluvy držiteľa odpadu) o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na 

Skládke odpadov – Dežerice II. uzatvorenú medzi prevádzkovateľom skládky – spoločnosťou 

Dežerická EKO s.r.o. a pôvodcom - Obcou Horná Súča a tiež nadväzuje na zmluvu č. 

550007/21 (číslo zmluvy prevádzkovateľa skládky) v znení neskorších dodatkov o vývoze 

odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, uzatvorenú medzi spoločnosťou Marius Pedersen a.s. 

ako prevádzkovateľom Skládky Luštek v Dubnici nad Váhom a pôvodcom - Obcou Horná 

Súča.  

3. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, Program odpadového hospodárstva Obce a Všeobecne záväzné 

nariadenia (dalej len VZN) Obce. 

4. Za tuhý komunálny odpad   je pre potreby tejto zmluvy považovaný odpad zaradený pod 

katalógovým kódom 20 03 01 podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov. KSHS s.r.o.; r.s.p. nenesie žiadne dôsledky v prípade, že takto definovaný odpad 

bude obsahovať pri vývoze druhy odpadov s iným číselným označením podľa Vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

 
II.  

Predmet zmluvy 
 



1. Predmetom zmluvy je zo strany KSHS s.r.o.; r.s.p. zabezpečenie nasledujúcich služieb pre 
Obec: 
- Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu z nádob na odpad (podľa platnej prílohy 

tejto zmluvy so zoznamom nádob, ich počtom, umiestnením a frekvenciou vývozu) a jeho 
vývoz a zneškodnenie na dohodnutej skládke odpadov. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 

III. 
Vývozná činnosť a interval vývozu 

 
1. Vývoz TKO a ostatné aktivity uvedené v článku II. budú vykonávané podľa požiadaviek 

definovaných zodpovedajúcimi VZN Obce, príp. na základe iných záväzných rozhodnutí obce 
v súlade s príslušnou legislatívou. 

2. KSHS s.r.o.; r.s.p. si vyhradzuje právo odmietnuť vývoz odpadu, ktorý nespĺňa požiadavky 
definované touto zmluvou. 

3. Obec sa zaväzuje bezplatne poskytnúť KSHS s.r.o.; r.s.p. presný počet obsluhovaných 
odpadových nádob a včas oznamovať KSHS s.r.o.; r.s.p. každú zmenu. KSHS s.r.o.; r.s.p. bude 
vyvážať iba nádoby označené a spĺňajúce dohodnuté podmienky a zásady ustanovené vo VZN 
Obce. Počet nádob bude uvedený v prílohe ku zmluve a bude pravidelne aktualizovaný. 

4. Obec poskytne bezplatne KSHS s.r.o.; r.s.p. VZN Obce, príp. iné záväzné rozhodnutia Obce 
týkajúce sa predmetu zmluvy. 

5. Deň vývozu určí Obec po dohode s KSHS s.r.o.; r.s.p.. V prípade nedodržania stanoveného 
dňa vývozu zaistí náhradný vývoz najneskôr v priebehu 2 nasledujúcich pracovných dní. 

6. Nádoby na odpad musia byť umiestnené na dobre viditeľnom mieste, ktoré je prístupné pre 
zberové vozidlo. Po vyprázdnení budú nádoby vrátené na miesto odobratia. KSHS s.r.o.; r.s.p. 
nezodpovedá za odpad uložený mimo predpísanej nádoby a nebude ho ani vyvážať. 
V prípade znečistenia okolia odpadových nádob pri vývoze zaistia posádky zvozových vozidiel 
upratanie nimi znečistených plôch. KSHS s.r.o.; r.s.p. zaistí opravu alebo výmenu nádob 
poškodených vinou KSHS s.r.o.; r.s.p., táto povinnosť sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené 
bežným opotrebením nádoby.  

7. Obec zabezpečí zjazdnosť komunikácií v rajóne zvozu. 
8. KSHS s.r.o.; r.s.p. bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými 

bude nakladať, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení. 
9. Obec sa zaväzuje informovať občanov o pravidlách a podmienkach vykonávania aktivít 

v oblasti nakladania s odpadmi na území Obce a obe strany sa dohodli, že v tejto oblasti budú 
úzko spolupracovať. 

10. Obec má právo dohliadnuť na výkon služieb poskytovaných KSHS s.r.o.; r.s.p. . K tomu má 
oprávnená osoba právo predložiť sťažnosti poverenému pracovníkovi KSHS s.r.o.; r.s.p. 
a žiadať bezplatnú nápravu chybného stavu, ak zavinenie zapríčiní KSHS s.r.o.; r.s.p. 

 
IV. 

Miesto uloženia odpadu 
 

1. Miestom pre ukladanie odpadov  z Obce je Skládka odpadov – Dežerice II. prevádzkovaná 
spoločnosťou Dežerická EKO, s.r.o.  a skládka odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom 
prevádzkovaná spoločnosťou Marius Pedersen a.s. 

 
V. 

Prevzatie zodpovednosti 
 

1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z Obce na 
KSHS s.r.o.; r.s.p. v deň prevzatia odpadu. 



2. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve – odovzdanie iných druhov 
odpadov ako sú uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán – je 
Obec povinná KSHS s.r.o.; r.s.p. nahradiť škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla. 

3. Ak Obec odovzdá KSHS s.r.o.; r.s.p. iný odpad než je dohodnuté v tejto zmluve, alebo s inými 
vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadnú vyššiu sumu za jeho zneškodnenie.  

 
 
 

VI. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Obec zaplatí KSHS s.r.o.; r.s.p. za poskytnuté služby od 1.9.2020 nasledovne: 

 
 

Typ  
nádob 

Počet 
nádob v ks 

Cena 1 vývozu 1 
nádoby v € bez 
DPH 

DPH  
20% 

Cena 1 vývozu 1 
nádoby v €    s 
DPH 

110L kovová 206 0,845 0,169 1,014 

120L plastová 679 0,845 0,169 1,014 

1100L  
kontajner 

12 10,095 2,019 12,114 

1100L kontajner 5 10,095 2,019 12,114 

 
 

2. Fakturovaná cena za pravidelný vývoz komunálneho odpadu z nádob na odpad 
 
 
Typ  
nádob 

Frekvencia 
vývozu 

Počet 
vývozov 
za 
mesiac 

Počet 
nádob 
 

Cena za vývoz 
1 nádoby za 
mesiac bez 
DPH v € 

Cena za vývoz 
1 nádoby za 
mesiac s DPH 

Celková cena za 
vývoz 
objednaných 
nádob za 
mesiac bez DPH 
v € 

Celková cena 
za vývoz  
objednaných 
nádob za  
mesiac s DPH 
v € 

110L 
kovová 

1x za 2 
týždne 

2 206 1,69 2,028 348,14 417,77 

120L 
plastová 

1x za 2 
týždne 

2 679 1,69 2,028 1 147,51 1377,01 

1100L  
kontajner 

1x za 2 
týždne 

2 12 20,19 24,23 242,28 290,74 

1100L 
kontajner 

1x za týždeň 4 5 40,38 48,46 201,90 242,28 

 
 

3. V cene je zahrnutý vývoz odpadu z nádob, preprava odpadu. V cene nie je zahrnuté 
zneškodnenie odpadu na dohodnutej skládke. Vývozca nenesie zodpovednosť za zmenu ceny 
za zneškodnenie odpadu na skládke odpadu Dežerice II. a na skládke Luštek. 
 

VII. 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

 
1.  Táto zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou šesť mesiacov.    
 Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
 bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Každá strana je povinná výpoveď uplatniť 
 písomnou formou. 



2.  Obe strany majú právo kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy bez výpovednej lehoty v prípade, 
 že druhá strana nebude schopná značným rozsahom splniť svoje záväzky uvedené v tejto 
 zmluve aj napriek dvom písomným upozorneniam. Odstúpenie od zmluvy bez výpovednej 
 lehoty nie je možné v prípade menšej dôležitosti porušenia záväzkov tejto zmluvy, alebo ak je 
 podstatné porušenie záväzkov napravené alebo eliminované počas dvoch týždňov po prijatí 
 písomného upozornenia. 
3.  Za podstatné porušenie tejto zmluvy je možné považovať: 

 KSHS s.r.o.; r.s.p. nebude zabezpečovať služby v rozsahu podľa tejto zmluvy z vlastného 
zavinenia. 

 Obec bude v omeškaní s úhradou viac ako 2 faktúr po obdobie dlhšie ako 60 dní po lehote 
splatnosti s minimálnou výškou dlhu 2 500,- EUR. 
 
 
 
 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. K zmene dohodnutých podmienok v tejto zmluve môže dôjsť len vzájomnou dohodou formou 
písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, alebo pokiaľ to vyplýva zo 
zmien a doplnkov právnych predpisov. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

2. Zmluvné  strany   vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú       
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za       
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

3. Zmluva je vyhotovená v  2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť  originálu. Po jej       
podpísaní každá zo zmluvných strán dostane 1 vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda   platnosť dňom   podpísania   obidvomi  zmluvnými   stranami.      Účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po zverejnení povinnou zmluvnou stranou v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien  a doplnkov.  

 
 
 
V Hornej Súči dňa 31.8.2020     v Hornej Súči dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                ------------------------------------------------------------- 
          Obec Horná Súča              Komunálne Služby Horná Súča s.r.o.; r.s.p. 
         Ing. Juraj Ondračka                Ing. Juraj Ondračka 
              starosta obce                           konateľ 
 
 
 
 
 


