
ZMLUVA O ZNEŠKODNENÍ ODPADU ULOŽENÍM NA 
SKLÁDKE ODPADOV 

Uzavretá medzi 

Objednávateľ 
Obchodný názov 

Sídlo 

Zastúpený štatutárnym orgánom 
Telefón 

Fax 
e-mail 

IČO 
DIČ 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík 
02 40259812 
02 40259833 
starosta@dunajskaluzna.sk 
00400009 
2020 663755 
VÚB a.s. 
25522-112/0200 

prevádzkovateľ skládky odpadov: 
Obchodný názov: 

Zapísaný v obchodnom registri: 
Štatutárny orgán: 

Zastúpený: 
Telefón: 

Fax: 
IČO: 
DIČ: 

IC DPH 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom 
hospodárstve so sídlom v Šamoríne 

Sídlo: Gazdovský rad 37/A 
931 01 Šamorín 
Krajský úrad W S Trnava 
Predseda 
Gabriel Bárdos 
031 560 36 66-7 
031 560 36 68 
34 074 694 
0034 074 694 
SK 2020 194715 
VÚB a.s. 
28237-122/0200 

Článok I 
Vymedzenie pojmov 

1. Odpadom sa na účely tejto zmluvy rozumie hnuteľná vec, ktorej sa jej objednávateľ zbavuje, 
chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi povinný sa 
jej zbaviť. 

2. Povoleným odpadom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpad kategórie O (ostatné odpady 
podľa § 2 odsek 4 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov). 
Nepovoleným odpadom sa na účely tejto zmluvy rozumie iný ako povolený odpad. 

3. Skládkou odpadov sa na účely tejto zmluvy rozumie skládka odpadov v katastrálnom území 
Čukárska Paka, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Združenie obcí Horného Žitného 
ostrova v odpadovom hospodárstve na základe rozhodnutia SIŽP IBA sp. zn 8306-
421/37/2010/Koč/370050105 zo dňa 08.01.2010 o povolení užívania stavby „Skládka odpadov 
Čukárska Paka pre nie nebezpečný odpad (skratka SČP NNO). 

Článok II 
Predmet zmluvy 

1. Prevádzkovateľ skládky odpadov sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej 
dojednaných zaväzuje preberať od objednávateľa odpadu povolený odpad a zneškodňovať' 
ho uložením na skládke odpadov. 

mailto:starosta@dunajskaluzna.sk


2. Objednávateľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje platiť 
prevádzkovateľovi skládky odpadov dohodnutú odplatu za zneškodňovanie povoleného 
odpadu uložením na skládke odpadov. 

Článok III 
Rozsah zneškodnenia odpadu 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom rozsahu odpadov určených na zneškodnenie na 
skládke odpadov prevádzkovateľa: 

Názov odpadu: Katalógové číslo Spôsob 
nakladania 

Objemný odpad 20 03 07 D1 

Zmesový komunálny odpad 20 03 01 D1 

Zemina a kamenivo 17 05 04 D1 

Zmes betónu, tehál, obkladačiek 17 01 07 D1 

Betóny 17 01 01 D1 

Článok IV 
Cena a platobné podmienky 

1. Výška odplaty za zneškodnenie jednotlivých povolených druhov odpadov ich uložením na 
skládke sa určuje podľa aktuálneho cenníka, ktorý ku dňu podpisu tejto zmluvy tvorí jej 
prílohu. Prevádzkovateľ skládky je oprávnený každoročne (pričom za rok sa považuje 
kalendárny rok) jednostranne zmeniť sadzby za zneškodnenie jednotlivých povolených druhov 
odpadov ich uložením na skládke a to až o 20% oproti doterajšej sadzbe vydaním nového 
cenníka. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť výšku sadzieb odplaty vždy, ak dôjde k zmene 
zákonných, vykonávacích a všetkých ďalších predpisov, majúcich vplyv na výšku sadzby. 
Prevádzkovateľ nový cenník zašle objednávateľovi resp. zverejní na tabuli prevádzky skládky. 

2. Výška odplaty za zneškodnenie jednotlivých povolených druhov odpadov ich uložením na 
skládke sa vypočíta ako násobok jednotkovej sadzby odplaty podľa aktuálneho cenníka 
a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného prevádzkovateľovi skládky odpadov. Hmotnosť 
odpadu odovzdaného prevádzkovateľovi skládky bude zistená vážením odovzdaného odpadu 
alebo iným vhodným spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností platí 
hmotnosť zistená prevádzkovateľom skládky. 

3. Ak odovzdaný odpad obsahuje odpad rôznych druhov, na ktoré sa podľa odseku 1 vzťahuje 
rôzna sadzba, použije sa najvyššia sadzba bez ohľadu na podiel odpadu takej sadzby v 
odovzdanom odpade. 

4. K sume odplaty sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a 
účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 
Z.z. 

5. Po prevzatí povoleného odpadu a zneškodnení uložením na skládke odpadov, 
prevádzkovateľ skládky odpadov vyhotoví a doručí objednávateľovi faktúru, ktorú vystaví 
prevádzkovateľ minimálne raz do mesiaca, ktorou vyfakturuje odplatu v súlade s ods. 1,2 a 3. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a musí 
byť doložená evidenčným dokladom. 

6. Objednávateľ je povinný zaplatiť' dohodnutú odplatu vždy so splatnosťou do 14 kalendárnych 
dní. 

7. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou fakturovanej odmeny po 
lehote jej splatnosti, je prevádzkovateľ skládky oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo 
výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8. Po dobu omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej odplaty je prevádzkovateľ 
skládky odpadu oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností z tejto zmluvy. Jeho právo 
vypovedať túto zmluvu tým nie je dotknuté. 

9. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie odplaty za 
zneškodnenie jednotlivých povolených druhov odpadov ich uložením na skládke aj zálohovo 
v hotovosti pred ich uložením. 



Článok V 
Nepovolený odpad 

1. Prevádzkovateľ skládky odpadov je na základe tejto zmluvy oprávnený zneškodniť uložením 
na skládke odpadov iba povolený odpad. 

2. Objednávateľ zabezpečí, aby odpad odovzdávaný na zneškodnenie uložením na skládke 
odpadov obsahoval iba povolený odpad. 

3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený vykonať všetky potrebné kontroly, merania, 
skúšky a analýzy odovzdávaného a odovzdaného odpadu za účelom zistenia, či neobsahuje 
nepovolený odpad, najmä za účelom zistenia jeho pôvodu, zloženia a vlastností. 
Objednávateľ mu nesmie vo výkone týchto práv nijako brániť ani ho v ich výkone 
obmedzovať. 

4. Ak sa zistí, že odovzdávaný alebo odovzdaný odpad obsahuje iný ako povolený odpad: 
4.1 prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odmietnuť prevzatie nepovoleného odpadu 

na zneškodnenie uložením na skládke odpadov. Ak odovzdávaný alebo odovzdaný odpad 
obsahuje súčasne povolený aj nepovolený odpad, je objednávateľ bezodkladne a na 
vlastné náklady povinný roztriediť ich; ak tak neurobí, je prevádzkovateľ skládky 
oprávnený učiniť tak sám a požadovať od objednávateľa náhradu vzniknutých nákladov, 
prípadne prevádzkovateľ skládky odpadov môže celý odovzdávaný alebo odovzdaný 
odpad považovať za nepovolený odpad. 

4.2 objednávateľ je povinný nahradiť prevádzkovateľovi skládky odpadov náklady kontrol, 
meraní, skúšok a analýz podľa odseku 3, ako aj všetky ďalšie náklady a škodu, ktorá mu v 
danej súvislosti vznikne. 

4.3 objednávateľ je bezodkladne a na vlastné náklady povinný naložiť nepovolený odpad a 
odviezť ho zo skládky odpadov. V prípade omeškania objednávateľa so splnením 
uvedenej povinnosti je prevádzkovateľ skládky odpadov oprávnený sám naložiť a 
prepraviť nepovolený odpad do ktorejkoľvek prevádzkarne alebo na iné miesto vo 
vlastníctve alebo užívaní objednávateľa, alebo tento odpad zneškodniť alebo zhodnotiť 
iným spôsobom podľa vlastného uváženia, a požadovať od objednávateľa náhradu 
vzniknutých prepravných i iných nákladov. 

5. Objednávateľ berie na vedomie, že konanie rozporné s požiadavkami tohto článku môže byť 
dôvodom pre vymáhanie náhrady škody zo strany objednávateľa alebo inej obdobnej sankcie 
na odstránenie daného rozporu alebo spôsobených škôd. 

6. Ustanovenia tohto článku sa uplatnia obdobné, ak: 
6.1 odovzdávaný alebo odovzdaný odpad nezodpovedá údajom v evidenčnom liste odpadu 

alebo v inom dokumente, ktorý je objednávateľ podľa tejto zmluvy alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov povinný vystaviť alebo odovzdať prevádzkovateľovi 
skládky odpadov. 

6.2 odovzdávaný alebo odovzdaný odpad obsahuje odpady, ktoré nie je možné ukladať na 
skládke v zmysle platných legislatívnych predpisov. 

6.3 odovzdávaný alebo odovzdaný odpad je nevhodný na zneškodnenie uložením na skládke 
odpadov. 

6.4 objednávateľ alebo iná ním poverená osoba porušuje alebo porušila pri nakladaní s 
odovzdávaným alebo odovzdaným odpadom povinnosť ustanovenú všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 

Článok VI 
Ďalšie dojednania 

1. Ak táto zmluva neurčuje inak, prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný preberať od 
objednávateľa povolený odpad, prepravený na skládku podľa platného prevádzkového 
poriadku. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prepravu i vyloženie povoleného odpadu na skládku 
odpadov vykoná alebo zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. Je pritom povinný 
vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo úniku odpadu pri jeho preprave (napr. pomocou 
záchytnej siete alebo plachty na otvorených motorových vozidlách a kontajneroch). 

3. Pri vykladaní povoleného odpadu na skládku odpadov sa objednávateľ riadi pokynmi 
poverených zamestnancov prevádzkovateľa skládky odpadov; ak prepravu odpadu vykonáva 
iná ním poverená osoba (napr. jeho zmluvný dopravca), objednávateľ zabezpečí, aby sa tento 
riadil uvedenými pokynmi. 

4. Váženie odovzdávaných povolených odpadov vykoná prevádzkovateľ skládky odpadov na 
skládke odpadov. O výsledku váženia vyhotoví evidenční doklad, tzv. vážny lístok. 

5. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odovzdať objednávateľovi alebo ním poverenej 
osobe (napr. jeho zmluvnému dopravcovi) potvrdenie o zneškodnení povoleného odpadu. 



Článok VII 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená 
vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu a to písomnou výpoveďou doručenou druhej 
zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvu, ak prevádzkovateľ skládky odpadov 
opakovane bezdôvodne odmietne prevziať povolený odpad na zneškodnenie uložením na 
skládke odpadov. 

3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť: 
3.1 Ak sa objednávateľ opakovane pokúsi odovzdať alebo odovzdá na zneškodnenie 

uložením na skládke odpadov nepovolený odpad alebo odpad podľa článku V odsek 6. 
3.2. ak objednávateľ bude dlhšie ako 14 dní v omeškaní so zaplatením dohodnutej odplaty 

alebo jej časti. 
4. Výpoveď zmluvnej strany musí byť písomná, musí presne určiť dôvod výpovede a musí byť 

doručená druhej zmluvnej strane, inak sa na ňu bude hľadieť, akoby nebola daná. 
5. V prípade účinnej výpovede táto zmluva zanikne uplynutím posledného kalendárneho dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII 
Doručovanie písomností 

1. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla adresáta, uvedenú v 
tejto zmluve, alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi 
druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako 
nedoručiteľná, bude sa považovať za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. 
posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. 

2. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy budú považovať za doručené aj okamihom ich 
osobného odovzdania fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta 
alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v 
prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená 
prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvoď pochybovať o takom vyhlásení. 

3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, 
a to na telefaxové čísla, resp. e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel 
oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak 
jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient 
potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. Ustanovenia právnych 
predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté. 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou, ako aj všetky súvisiace 
právne vzťahy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú Obchodným 
zákonníkom. 

3. Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba dohodou oboch zmluvných 
strán v písomnej forme. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a 

za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

/ / ¿ ŕ - O S - 2 o / / 
Miesto a dátum podpisu / 

^ / / Á 

Dodávateľ ZDRUŽENIE OBCI 
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA 

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 
so sídlom v Šamonnev 

Gazdovský rad 37/A, 931 01 Samorín 
IČO* 34074694 IČDPH: SK202Q194715 

' ^ . . / / . 
Objednávateľ' 


