
Zmluva na poskytnutie služieb  č. 54/2011/KOM 
uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi : 

 
 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 
1.1   Objednávateľ služieb:   Obec Pružina    
 
         
 
 Štatutárny zástupca:    Michal Ušiak  

Osoba oprávnená na rokovanie 
 vo veciach zmluvných:    Michal Ušiak   

Osoba oprávnená na rokovanie   
 vo veciach technických:    Michal Ušiak    
 Bankové spojenie:     
 Číslo účtu:       
 IČO:      00317730 
 Tel:       
 Fax:       
        
 
1.2   Dodávateľ služieb:    MEGAWASTE SLOVAKIA,  s. r. o. 
       ul. Nová 134 

017 01 Považská Bystrica 
           
 Štatutárny zástupca:    Ing. Viliam Staník    
                                      
 Osoba oprávnená na rokovanie 
 vo veciach zmluvných:   Ing. Viliam Staník, konateľ spoločnosti 
 

Osoba oprávnená na rokovanie 
 vo veciach technických:   Ing. Miroslav Joppek, riaditeľ spoločnosti 
                                                                                         
 Bankové spojenie:       
 Číslo účtu:      
            IČO:      36265144 
 DIČ:      2021888022 
 Spoločnosť je zapísaná v     OR OS Trenčín, odd:Sro, vložka číslo 
18147/R 
 
 

Čl. I 
VÝKLAD POJMOV 

Kdekoľvek v tejto zmluve použité výrazy nižšie uvedené sa budú vykladať tak, ako je to 
uvedené v tomto článku zmluvy: 
 
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností 
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä 



z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a 
cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení (§ 2 ods.14 zákona  č. 223/2001 Z.z. o odpadoch). 
 
Objemné odpady sú komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre 
ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, 
ktorý nie je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného 
harmonogramu vývozu.   
Ostatné odpady  sú: 

 A/ všetky ostatné komunálne odpady, uvedené v § 2 ods.14 zákona o odpadoch,  
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce 
alebo  v správe obce, a vznikajú pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.  

B/ odpady uvedené § 2 ods.14 zákona o odpadoch vznikajúce pri bezprostrednom 
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby, podnikateľa.  

 
Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym 

odpadom obci Pružina podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho 
odpadu v súlade s platným VZN v nasledovnom rozsahu činností: 

2.1.1 vývoz komunálneho dopadu z  KUKA nádob 110 l, 
2.1.2 vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK),  
2.2 Vývozom sa pre účely tejto zmluvy bude rozumieť
2.2.1 zber komunálneho odpadu od pôvodcov komunálneho odpadu v mieste jeho pôvodu 

zhromaždeného (umiestneného) v  smetných nádobách, prepravu komunálneho 
odpadu zo smetných nádob z miesta jeho pôvodu do miesta určenia  

: 

2.3 Podrobnosti o počte zberných nádob a periodicite ich vývozu sú uvedené v cenníku  
služieb v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 
Čl. III. 

MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
 

3.1 Na celom území obce Pružina podľa schváleného harmonogramu vyprázdňovania 
smetných nádob a odvoz komunálneho odpadu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

3.2 Každá zmena v harmonograme vyprázdňovania smetných nádob a odvoze 
komunálneho odpadu bude odsúhlasená operatívne a následne písomne  potvrdená, 
na základe dohody zmluvných strán.  

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje na základe vzájomnej dohody a následne objednávky 
objednávateľa, pristaviť kontajnery na vývoz odpadu v množstve, čase a dátume podľa 
objednávky. 

 
Čl. IV. 

SPÔSOB  PLNENIA  PREDMETU  ZMLUVY 
4.1 Dodávateľ služieb  sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby podľa § 39 a nasl. 

zákona o odpadoch spočívajúce v nakladaní s komunálnym odpadom, a to v  rozsahu 
podľa čl. 2 tejto zmluvy v súlade s platným  VZN obce Pružina o odpadoch. 

4.2 Dodávateľ služieb je povinný dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy a všetky právne a 
technické normy, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky upravujúce uvedenú činnosť. 



4.3 Objednávateľ služieb je oprávnený v súčinnosti s dodávateľom vykonávať kontrolu 
prevzatých odpadov počas ich  zberu, ako aj počas ich prepravy. Ak dodávateľ služieb 
zistí, že ide o nevhodný odpad ( nebezpečný odpad, veľké železné predmety, kamene, 
tekutý odpad, horúci popol ), nie je povinný ho prevziať. Odmietnutie prevzatia a 
prepravy nevhodného odpadu sa nepovažuje za omeškanie s plnením záväzkov podľa 
tejto zmluvy. 

4.4 Objednávateľ služieb zodpovedá za údržbu a  opravy  odpadových nádob,  výmenu 
nefunkčných a poškodených častí nádob za funkčné. Výmenu smetnej nádoby môže 
dodávateľ realizovať iba na základe súhlasu objednávateľa. Náklady na výmenu, alebo 
opravu uhradí objednávateľ.  

4.5 Dodávateľ služieb nezodpovedá za poškodenie, resp. straty odpadových nádob. 
4.6 Objednávateľ služieb sa zaväzuje zabezpečiť, aby stanovištia, resp. odpadové nádoby 

boli umiestnené max. 5 m od miestnej komunikácie. 
 

Čl. V. 
SPÔSOB  PREBERANIA  PRÁC 

5.1 Po vykonaní služieb a prác predloží dodávateľ objednávateľovi na odsúhlasenie súpis 
vykonaných služieb a prác, ktorý musí obsahovať rozsah skutočne vykonaných služieb 
a prác. Objednávateľ podpisom potvrdí jeho správnosť. Súpis vykonaných služieb a 
prác je podkladom pre fakturáciu. 

5.2 Dodávateľ služieb zodpovedá za kvalitu vykonaných služieb a prác. Kvalita  
vykonaných služieb a prác sa posudzuje podľa príslušných noriem a technologických 
postupov. 

5.3 Ak bude pri odovzdávaní a preberaní služieb a prác zistená závada, objednávateľ 
služieb má právo na jej bezplatné odstránenie.  

  
Čl. VI. 

CENA SLUŽIEB A SPÔSOB FAKTURÁCIE 
6.1 Cena za poskytované služby je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna na 12 mesiacov (jeden  
rok) trvania zmluvy. Cenník služieb je v prílohe č. 1. Úprava celkovej ponúknutej ceny 
je možná v prípade zmeny DPH a taktiež legislatívnych úprav, vplývajúcich na cenu 
ponúkaných služieb.  

6.2 Fakturácia za zber a prepravu komunálneho odpadu bude vykonávaná 1x mesačne k 
poslednému dňu príslušného mesiaca. Fakturované budú skutočne vykonané práce.  

6.3 Splatnosť faktúry je 14 dní po jej doručení objednávateľovi. 
 

Čl. VII. 
SANKCIE ZA NEPLNENIE ZMLUVOU DOHODNUTÝCH POVINNOSTÍ 

7.1 V prípade omeškania úhrady faktúr je dodávateľ služieb oprávnený pokutovať 
objednávateľa vo výške 0,05% z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý omeškaný 
deň. 

7.2 Dodávateľ je povinný, okrem času živelných pohrôm, vykonať vývoz do 3 dní odo dňa 
určeného v harmonograme. Ak sa vývoz v tomto čase neuskutoční objednávateľ je 
oprávnený dodávateľa služieb pokutovať vo výške 3% z jednotkovej ceny za vývoz 
KUKA nádoby 110 l za každý omeškaný deň. 

 
Čl. VIII. 

DOBA PLATNOSTI A SPÔSOB UKONČENIA ZMLUVY 
8.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
8.2 Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. 



8.3 Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať v prípade opakovaného neplnenia 
povinností vyplývajúcich z ustanovení  tejto zmluvy. 

8.4 Výpovedná lehota pre výpovedné dôvody uvedené v bodoch 8.2. a 8.3. tohto článku je 
dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

8.5 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, podanou písomnou 
formou a zaslanou druhej strane doporučeným listom alebo doručenou osobne 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zo zmluvných strán 

Čl. IX. 
OSTATNÉ DOJEDNANIA 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a 
poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy. 

9.2 Objednávateľ poskytne dodávateľovi služieb potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä                       
v poskytnutí potrebných vstupných podkladov, odovzdávaní doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu 
plnenia tejto zmluvy.   

9.3 Objednávateľ služieb sa zaväzuje zabezpečiť prístup k odpadovým nádobám tak, aby 
pracovníci dodávateľa služieb neboli nutení k neoprávnenému nevstupu na pozemky 
v súkromnom vlastníctve. Zároveň sa objednávateľ služieb zaväzuje udržiavať 
priechodnosť miestnych komunikácií orezávaním okolitých stromov, ktoré bránia 
plynulému prechodu vozidiel a poškodzujú ich svojími konármi.  

9.4 Objednávateľ služieb je povinný zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť ciest 
a miestnych komunikácií tak, aby vyhovovali podmienkam pre jazdu špeciálnych 
nákladných vozidiel a potrebám na manipuláciu s odpadovými nádobami. 

9.5 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a dodávateľom služieb sa 
môže uskutočniť  aj elektronickou poštou, alebo  faxom (elektronické prostriedky). 
Takéto písomnosti ale musí zmluvná strana odoslať aj doporučenou poštovou 
zásielkou, najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa odoslania informácie 
elektronickými  prostriedkami.  

9.6 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú spravovať slovenským právnym 
poriadkom. 

   
ČL. X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
10.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dohodnúť len písomnou formou. 
10.2. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania oboma  zmluvnými  stranami  

a  účinnosť  nadobúda  od  01. 01. 2012. 
10.3. Zmluva je vyhotovená dvojmo, pre každú stranu  jedenkrát.  
10.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená v súlade s ich prejavom vôle, 

slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli.  
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 14.12.2011        
 
 
 
 
    ..............................................................                     ............................................................. 
         MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.                                             OBEC PRUŽINA 
                 Ing. Viliam Staník                                                                Michal Ušiak 
               konateľ spoločnosti                                                               starosta obce 



Príloha č. 1 
 
Cenník výkonov 
 

Predmet Cena bez DPH Merná jednotka 

Vývoz 1 ks 110 l nádoby 0,69 ks 

Vývoz 1 ks 1100 l nádoby 7,00 ks 

Vývoz VOK - jazdné 1,45 EUR/km 

Vývoz VOK - stojné 2,95 EUR/15 min. 
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