
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho
Rudňany č. 6000/2002/V-18 

v znení dodatkov č. 1 až č. 18

1. Objednávateľ: Obec Rudňany
Zastúpený: Miroslav Blišťan. starosta obce 
IČO: 329533 
DIČ:2020717842
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Bankové spojenie : VÚB, a. s., Spišská Nová Ves 
číslo účtu : 24120-592/0200 
IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592

2. Zhotoviteľ: Brantner Nová s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti

Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti 
IČO: 31659641 
IČ DPH: SK 2020502957
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., 811 06 Bratislava 1
číslo účtu : 2627845102/1100 
IBAN: SK57 1100 0000 0026 27 84 5102 
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Právna forma: s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, vložka č. 2044/V

Preambula

Vzhľadom na podpísanie veľkého počtu dodatkov k zmluve a tým spôsobenej strate 
prehľadnosti v platných zmluvných vzťahoch, sa zmluvné strany dohodli na podpise tejto 
zmluvy č. 6000/2002/V-18 v znení dodatkov č. 1 až č. 18.

I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ ako oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými 
stavebnými odpadmi ( ďalej len DSO) na území obce Rudňany sa zaväzuje:
1. Vykonávať pre objednávateľa zber a prepravu komunálneho odpadu (ďalej len KO), t.j. 

odpadov z domácnosti vznikajúcich na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady 
podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba -  podnikateľ.
Zber KO bude zabezpečovaný mechanizmami a pracovníkmi zhotoviteľa zo zberných 
nádob umiestnených v obci.

2. Zabezpečovať zneškodnenie resp. zhodnotenie KO a DSO v súlade so zákonom o 
odpadoch.

3. Zabezpečovať zber objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok 
( najmenej 2x do roka).

4. Vykonávať pre objednávateľa zber vytriedených zložiek KO:
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

v súlade s uzatvorenými zmluvami medzi objednávateľom a organizáciou 
zodpovednosti výrobcov (OZV) a zhotoviteľom a OZV. V obci je zavedený triedený 
zber papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (v rámci



projektov združenia SEZO-Spiš, hlavne ISNO — Integrovaný systém nakladania 
s odpadmi). Všeobecné náležitosti o spôsobe vykonávania triedeného zberu sú uvedené 
v Zmluve o prevádzke a poskytovaní služieb zo dňa 6.5.2014 uzatvorenej medzi 
združením SEZO- Spis, združenie obcí, ktorého je objednávateľ členom a zhotoviteľom

- elektroodpadov z domácnosti
- použitých prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 
-jedlých olejov a tukov
- biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO).

5. Vykonávať po dohode s objednávateľom mobilný výkup papiera v obci

II. Podmienky vykonávania diela

1. Zber, odvoz a zneškodnenie KO od obyvateľstva bude vykonávaný takto:

1.1. Zber, odvoz a zneškodnenie KO sa bude vykonávať:
- z nádob KUKÁ vo frekvencii vývozu 1 x za 2 týždne, a to zo skutočného počtu nádob
- z nádob BOBR 1 1001 vo frekvencii vývozu 1 x za 2 týždne, a to zo skutočného počtu 

nádob
- počet prenajatých nádob BOBR 1 1001 ....2ks
- z veľkokapacitných kontajnerov podľa skutočného počtu vývozov
- počet prenajatých veľkokapacitných kontajnerov......14 ks
- z vriec podľa skutočného počtu

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že novovzniknuté podnikateľské a nepodnikateľské subjekty 
vyzve k napojeniu sa na systém zberu KO v obci.

2. Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok sa bude vykonávať 
následovne:

Brantner Nová, s. r. o. Spišská Nová Ves v dohodnutý termín pripraví špeciálny mobilný 
kontajner uzatvorený a uzamykateľný (typ ABROLL) vybavený vo vnútri príslušnými 
kontajnermi, respektíve nádobami na zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok podľa druhu:

- na olej -  sudy
na žiarivky -  kontajner
na AKU batérie -  uzatvorená paleta
na obaly z domácností s obsahom škodlivín -  paleta

Po uplynutí termínu doby pristavenia (spravidla 1 týždeň) Brantner Nová, s. r. o. Spišská 
Nová Ves kontajner odvezie a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 
odovzdáme organizácii, ktorá má oprávnenie na znehodnocovanie týchto zložiek KO. 
Obci sa vystavíme doklad o odovzdaní odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok.
Technické vybavenie obce -  spevnená (betónová alebo asfaltová) rovná plocha 3m x 7m.

3. Vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania objemného odpadu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebný počet zberných nádob VOK a umiestniť ich 
na zberné miesta podľa požiadaviek objednávateľa a podľa systému a harmonogramu 
zberu tieto nádoby udržiavať v takom stave aby plnili svoj účel.



4. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej len BRO)
V obci sa realizuje projekt,,Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ v rámci združenia 
obcí SEZO - Spis, ktorý rieši aj nakladanie s BRO. Zber sa uskutočňuje do hnedých 
plastových nádob a veľkokapacitných kontajnerov. V rámci BRO sa zberajú: 
biologicky rozložiteľné odpady vznikajúce pri údržbe a správe zelene, bez prímesí 
odpadov živočíšneho pôvodu . odpady tvorené pokosenou trávou, slamou, senom, lístím, 
konármi alebo drevnou hmotou z orezov, výrezov stromov a krov bez koreňov. Dĺžka 
konárov nepresiahne 2 metre. Zhotoviteľ realizuje túto službu pre združenie obcí SEZO- 
Spiš na základe Zmluvy o prevádzke a poskytovaní služieb zo dňa 6.5.2014. V súvislosti 
s tým vzniká objednávateľovi finančný záväzok voči združeniu.

5. Zber jedlých olejov a tukov
Zhotoviteľ zabezpečí na území obce mobilný zber a prepravu použitých jedlých olejov 
a tukov minimálne 2 x ročne (spoločne s výkupom papiera od občanov v obci). Obec sa 
zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov v dostatočnom predstihu o zbere jedlých 
olejov a tukov. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, 
ktoré si občania zabezpečujú samostatne (napr. obaly od jedlých olejov a tukov).

III. Cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

1. Cena za zber, odvoz a uloženie KO:
Nádoba KUKÁ 110 1 ( zber, preprava) 0,81 €
Nádoba BOBR 1 1001 7,00 €
Cena za prenájom nádoby BOBR 1 100 1 48,20 €
Vrecia 0,405 €
Cena za uloženie 1 tony stavebného odpadu -  skutočná hmotnosť 10,60 €/t
Cena za uloženie 1 tony odpadu -  skutočná hmotnosť 20,40 €
Poplatok za uloženie 1 tony odpadu bude účtovaný v zmysle platnej legislatívy. 
Zber do veľkoob. kontajnerov AVIA -  VOK -  1 km jazdy 0,83 €
Cena za manipuláciu -  započatých 15 min. 4,00 €
Prenájom (odpis) kontajnera AVIA -  VOK na 1 deň 2,60 €

na 1 rok 330,00 €
Zber do veľkoob. kontajnerov MERCEDES -  VOK -  1 km jazdy 1,00 € 
Cena za manipuláciu -  započatých 15 min. 5,25 €
Prenájom (odpis) kontajnera MERCEDES -  VOK na 1 deň 4,40 €

na 1 rok 450,00 €
Cena za uloženie 1 tony odpadu -  skutočná hmotnosť 20,40 €

2. Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok

Cena za pristavenie a odvoz mobilnej zberne na zber KO s obsahom škodlivín:
- prenájom mobilnej zberne 10,00 € / deň
- doprava mobilnej zberne AVIA VOK -  lkm/jazdy 0,83 €
- cena za manipuláciu -  započatých 15 min. 4,00 €

za zneškodnenie KO s obsahom škodlivých látok
- elektroodpady v členení podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. 0,00 €
- odpad s kat.č. 20 01 26 -  oleje a tuky 0,00 €



- odpad s kat.č. 20 01 33 -  batérie a akumulátory 0,00 €
- odpad s kat.č. 15 01 10 - obaly obs. zvyšky neb. látok 0,33 € / kg
- odpad s kat.č. 15 02 02 -  absorbenty 0,33 € / kg
- odpad s kat.č. 16 01 07 - olejové filtre 0,33 € / kg

3. Zber, preprava jedlých olejov a tukov 10,- € /zber

4. Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, 
sklo a VKM

V nadväznosti na § 81 ods.14 zákona o odpadoch sa zmluvné strany dohodli, že v prípade 
ak dôjde k naplneniu skutočností uvedených v § 59 ods. 8 zákona o odpadoch, budú 
skutočné náklady vypočítané podľa aktuálneho cenníka uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy 
o prevádzke a poskytovaní služieb zo dňa 6.5.2014, uzatvorenej medzi združením obcí 
SEZO-Spiš, združenie obcí, ktorého členom je objednávateľ a zhotoviteľom.

5. Zhotoviteľ má právo zvýšiť ceny o percento rastu inflácie. Smerodajné je percento rastu 
inflácie za uplynulý kalendárny rok -  udané Štatistickým úradom SR.

6. V prípade, že zhotoviteľ navrhne zvýšenie cien nad rámec rastu inflácie, prípadne navrhne 
zvýšenie cien z iných dôvodov (neočakávaný nárast vstupov a pod.), zvýšenie vstúpi až 
po vzájomnom písomnom odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.

IV. Platobné podmienky

1. Fakturácia bude vykonávaná mesačne.
2. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa vystavenia.
3. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne uhrádzať faktúry v lehote splatnosti.
4. Fakturácia bude vykonávaná za každú činnosť zvlášť.
5. V prípade neuhradenia fakturovanej sumy v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo 

vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň 
omeškania.

V. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dohodnuté práce riadne, včas, kvalitne, podľa 
dohodnutého harmonogramu odvozu a z požadovaných zberných miest. Počas realizácie 
prác je zhotoviteľ povinný manipulovať so zbernými nádobami tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia za účelom zlepšenia poskytovaných 
služieb z tejto zmluvy, ktoré si dohodne so starostom obce.

VI. Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v zberových nádobách na zmesový komunálny 
odpad nenachádzal odpad s obsahom škodlivých látok, drobný stavebný odpad a podobný 
odpad ( zemina, kamene, drevo, popol a pod.), biologicky rozložiteľný odpad a zložky



triedeného systému zberu. V prípade, že budú zistené v zberových nádobách tieto odpady, 
zberná nádoba nebude vyvezená.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.1.2002.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 krát pre objednávateľa a 1 krát pre 

zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sporné prípady budú riešené pokonávkou. Pokiaľ jedna zo 

zmluvných strán nepristúpi na pokonávku, podá návrh na riešenie sporu príslušnému 
orgánu.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len so súhlasom oboch zmluvných strán a ak sa 
vykonajú písomne.

5. Táto zmluva môže skončiť:
• dohodou zmluvných strán

• výpoveďou pri podstatnom porušení zmluvy
a) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú:

• nedodržiavanie harmonogramu odvozu dlhšie ako 1 mesiac,

• neuhradenie výkonov objednávateľa dlhšie ako 1 mesiac,

• neumožnenie prístupu ku zberovým nádobám,

• neuskutočnenie zberu, odvozu a zneškodnenia KO viac ako 2 krát za sebou. 
V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

b) Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 12 mesiacov a začne plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

c) Výpoveď, ako aj odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a 
preukázateľne doručené druhej strane.

6. V prípade, že objednávateľ neuhradí fakturovanú čiastku za poskytované služby za dve 
fakturačné obdobia, zhotoviteľ pozastaví zber a odvoz odpadu. Zhotoviteľ je v týchto 
prípadoch povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným orgánom štátnej správy.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Spišskí brcintner

zhotoviteľ

/


