
                                               

                                               Z  M  L  U  V A   č.  001/Z/2018 

                                 o  uložení    odpadu  v  areáli  kameňolomu   Buková 

 
                                                             Zmluvné   strany 

 
 
ZHOTOVITEĽ :       Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková 
          Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, vl.č. 1882/T 
          Zastúpenie,tel.č. :    Milan Zachar – konateľ. spol., 0905 717417 
                                  IČO:                 34137009 
          DIČ:                         2020394343 
          IČ DPH:                   SK2020394343 
          Bankové spojenie:   VÚB  Trnava 
                                  Č.účtu/ kód banky:  1267544853 / 0200 
 
                                                                               a         
 
OBJEDNÁVATEĽ:   OBEC PLAVECKÝ  PETER,  Plavecký Peter  137,  
                                  pošta  906 35  Plavecký Mikuláš 
                                  Štatutárny zástupca,tel.č.: Mgr. Jozefína Bartoňová – starostka obce, 0907156371                                                                
                                  IČO:                         00309800        
                                  DIČ:                         2021086804 
                                  Bankové spojenie:   Prima banka Senica      
                                  Č.účtu/ kód banky:  3201506001 / 5600 
                                       
 
uzatvorili  podľa  §  269 ods. 2  zák.č. 513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka v spojení  so zák. č.  
223/2001  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  túto zmluvu nasledovného 
znenia: 
                                                                           
                                                     1.  Predmet  zmluvy. 
                                                                 
1.1  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  počas  doby  platnosti  tejto  zmluvy  odobrať  dovezený  odpad, v súlade  
s vyjadrením  OÚŽP Trnava č. G 2010/02248/ŠSOH/Du, s výnimkou druhu odpadu –prachový 
a práškový odpad – kat. č. 01 04 10, od  objednávateľa na základe potvrdených objednávok a uložiť  
tento  na  určenom  mieste  v areáli  kameňolomu  Buková. 
 
1.2  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  počas  doby  platnosti  tejto  zmluvy  odobrať  dovezený  odpad, v súlade  
s vyjadrením  OÚŽP Trnava č. G 2010/02248/ŠSOH/Du, s výnimkou druhu odpadu –prachový 
a práškový odpad – kat. č. 01 04 10, od  občanov  Obce Plavecký  Peter  a uložiť  tento  na  určenom  
mieste  v areáli  kameňolomu  Buková,  a to na základe platby v hotovosti. 
 
Číslo  a druh odpadu : 
 

10 09 03  -  pecná troska 

10 09 08  -  odlievacie jadrá a formy 

10 12 08  -  odpadová  keramika,  tehly,  dlaždice 

10 13 14  -  odpadový  betón  a betónový  kal 

16 11 02  -  výmurovky a žiaruvzdorné materiály 

17 01 07  -  zmesi  betónu,  tehál  a dlaždíc 

17 03 02  -  bitúmenové zmesi 

17 05 04  -  zemina a kamenivo 

17 05 06  -  výkopová  zemina 

17 09 04  -  zmiešané  odpady  zo  stavieb 
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                                                      2.  Cena. 

                    
Objednávateľ   sa  zaväzuje  zaplatiť  za uloženie  odpadu  cenu  podľa platného cenníka   zhotoviteľa. 
Platný  cenník  tvorí  Prílohu č. 1  tejto zmluvy. 
                                              
K  uvedenej  cene  bude pripočítaná  DPH v zmysle platnej  právnej úpravy. 
                                         
                                                                 3.  Čas plnenia a spôsob preberania odpadu. 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskladniť odpad dovezený objednávateľom v dohodnutom množstve  
a termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude svoje požiadavky na množstvo a termín dovozu odpadu 
uplatňovať najneskôr do 15,00 hod. dva pracovné dni vopred písomne, elektronickou poštou alebo 
faxom. Pri oneskorenom zaslaní požiadavky na množstvo a termín dovozu odpadu zo strany 
objednávateľa zhotoviteľ nezaručuje, že bude požiadavka objednávateľa splnená a táto požiadavka sa 
stáva nezáväznou. 
 
3.2  Odpad od objednávateľa bude prijímať zhotoviteľ v pracovných dňoch od  6,00 hod. do 18,00  
hod.. V iných  dňoch, ako pracovných, je možný príjem odpadu v minimálnom množstve  100 ton, 
a to  po vzájomnej dohode zmluvných strán. Cena za odobratie a uloženie odpadu v iných, ako  
pracovných dňoch sa zvyšuje o 100 %. 
Príjem  odpadu  bude  potvrdený  dodacím  listom – vážnym  lístkom,  ktorý  v jednom vyhotovení  
obdrží  vodič objednávateľa  a jedno  vyhotovenie  bude prílohou  faktúry. 
 
3.3  Spôsob preberania odpadu: 
 
-  vodič po príjazde do kameňolomu zastaví na mostovej váhe a nechá prekontrolovať   dovezený  
odpad povereným pracovníkom. Až po kontrole  a odvážení  odpadu  môže tento  vysypať  
na určené miesto . 
-  po  vysypaní  znovu zastaviť u povereného pracovníka a prebrať si potvrdené doklady. 
 

3.4 V prípade dovozu iného druhu odpadu ako uvedeného v bode 1. tejto zmluvy si  zhotoviteľ 
vyhradzuje  právo  neprijať takýto odpad,  resp. objednávateľ  je povinný do 24 hodín na svoje 
náklady takýto odpad odstrániť. 
 
3.5  V prípade, ak tento iný odpad objednávateľ neodstráni,  zaplatí  zhotoviteľovi  zmluvnú  
pokutu vo výške  200,00 €  ako  náhradu  nákladov, ktoré zhotoviteľ   vynaloží    na odstránenie  
uvedeného  odpadu. Zmluvná  pokuta  200,00  €   sa  bude  účtovať  za  každú  zásielku  odpadu   
inej  kategórie,   ako  je  dohodnutá  v bode  1. tejto  zmluvy. 
Do doby odstránenia tohto odpadu a uhradenia  zmluvnej pokuty  sa  pozastavuje  príjem  
ďalšieho odpadu.  
     
                                                               4. Platobné podmienky. 

 
4.1  Platba za uloženie odpadu bude uskutočnená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. 
Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti. Faktúra za uloženie odpadu bude odoslaná 
objednávateľovi spolu s dokladom o vážení. Na základe dohody oboch zmluvných strán bola určená 
splatnosť faktúr  14 dní odo dňa jej odoslania zhotoviteľom. Faktúra sa považuje za doručenú 
objednávateľovi najneskôr 3 dni odo dňa jej  odoslania zhotoviteľom. 
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4.2  V prípade omeškania úhrad za  uloženie odpadu  si zhotoviteľ uplatní u objednávateľa úrok 
z omeškania vo výške 0,10 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
4.3  Ak  objednávateľ nezaplatí faktúry za uloženie odpadu  do 3 dní po lehote splatnosti, zhotoviteľ  
môže z tohto dôvodu  pozastaviť prevzatie odpadu  do dňa zaplatenia  faktúr. Pozastavenie prevzatia 
odpadu z uvedeného dôvodu sa  nepovažuje  zo  strany zhotoviteľa  za  porušenie  bodu 1. a bodu 3.1  
tejto  zmluvy, ale môže byť dôvodom zrušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
 
4.4 Ak sa v čase  od podpísania  a v priebehu realizácie tejto zmluvy zmenia iné, vonkajšie 
podmienky rozhodujúce o cene za uloženie odpadu, zhotoviteľ  prerokuje túto skutočnosť 
s objednávateľom, na základe čoho môžu byť primerane upravené ustanovenia tejto zmluvy 
pojednávajúce o cene a riešené dodatkom k tejto zmluve. 
 
 
 

5. Záverečné ustanovenia. 
 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú   od  01.01.2018   do   31.12.2018. 
 
 
Táto  zmluva  sa  riadi  právnym  poriadkom  SR. 
 
Zmluvu je možné zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou  alebo 
jednostranným úkonom zo strany  zhotoviteľa v zmysle bodu  4.3. 
 
Zmluva  nadobúda   platnosť  dňom  podpisu oboma  zmluvnými stranami. 
 
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie     
 
                             
          
V Bukovej,  dňa   01.01.2018                                              V Bukovej,  dňa  01.01.2018 
 
 
 
Za  objednávateľa:                                                                   Za  zhotoviteľa: 
  
 
 
 
_____________________________________                       ________________________________ 
OBEC  PLAVECKÝ PETER                                                  Výroba  kameňa  a pieskov, spol. s r.o. 
zast. Mgr.Jozefína Bartoňová – starostka obce                        zast.  Milan  Zachar – konateľ  
 
 
  
 
 
Prílohy:  1x  Cenník  

 


