
ZMLUVA O NAKLADANí S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

uzatvorená v zmysle § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

a 
podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

Mesto ZLATÉ MORAVCE 
V zastúpení: 
So sídlom: 

IČO: 

FRADEX s.r.o. 
V zastúpení: 
So sídlom: 

IČO: 

Dipl. Ing . Peter LEDNÁR, CSc. - primátor mesta 
Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 
95301 ZLATÉ MORAVCE 
OO 308 676 
ďalej len "mesto" 

Denis Francík - konatel' 
Duklianska 17 
953 01 Zlaté Moravce 
46315870 

A 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd : Sro, 
vl. č.: 30064/N 
ďalej len "spoločnost'" 

Mesto a spoločnosť (ďalej aj "zmluvné strany"), vychádzajúc zo zákonnej požiadavky § 39 ods.7 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"), sa podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli na 
tejto zmluve: 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami 
komunálnych odpadov, vzniknutými na území mesta, s cieľom umožniť spoločnosti vykonávať 
zber, výkup a dočasné skladovanie komunálnych odpadov (určených zložiek) do doby ich 
prepravy a odvozu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie . Uvedené činnosti bude spoločnosť 
vykonávať v zariadení na zber a dočasné skladovanie odpadov, a to vo svojej prevádzke -
Zberňa odpadov ostatných , Továrenská ulica, Zlaté Moravce, na pozemku s parc. č. 2847/8 na 
spevnenej ploche o výmere cca 1260 m2, ktorú spoločnosť užíva na základe nájomnej zmluvy 
uzatvorenej s vlastníkom nehnutel'nosti. 

2. Určeným i zložkami komunálnych odpadov, s ktorými je spoločnosť na základe tejto zmluvy a za 
predpokladu dodržania ďalších zákonných požiadaviek oprávnená nakladať sú: 



Katalógové 
číslo 

2001 01 
2001 39 
2001 40 

2001 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

Názov odpadu 

Papier a lepenka 
plasty 
Kovy 

(ďalej len "odpady"). 

kategória 

o 
O 
O 

3. Spoločnosť vyhlasuje , že predmetom jej podnikania podľa živnostenského listu je podnikanie 
v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom. 

Č l. 2 
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi 

1. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať od občanov ako pôvodcov odpadov zber odpadov uvedených 
v článku I. tejto zmluvy a následne sama alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať 
prepravu, zhodnocovanie , prípadne zneškodňovanie vyzbieraných odpadov v súlade s týmito 
pravidlami : 
a) pri zbere postupovať v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta, 

týkajúcom sa komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a zabezpečiť plnenie 
tejto zmluvy podl'a potreby občanov počas prevádzkovej doby Zberne a výkupne druhotných 
surovín , 

b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava treťou osobou , 
zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie) boli vykonávané v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej republike , 
ako aj všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoré sa týkajú nakladania s komunálnymi 
odpadmi , 

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu , 
d) zabezpečiť , aby odpad určený na zneškodnenie (po tom , čo ho nebolo možné materiálovo 

zhodnotiť) bol prednostne energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo účelné . 

2. Spoločnosť sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu , s ktorými na základe 
tejto zmluvy nakladá, podl'a Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č . 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov) , oddelene viesť a uchovávať evidenciu podl'a vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č . 283/2001 Z. z., o vykonan í niektorých ustanoven í zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov o množstve prijatých odpadov, spôsobe zabezpečenia 
zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu , a za každý ukončený kalendárny rok zasielať 

vyplnené hlásenie mestu o vzniku odpadu a nakladan í s ním do 15. dňa mesiaca nasledujúceho 
po uplynutí kalendárneho roka. 

3. Spoločnosť je povinná: 

a) pri zbere odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia I'udí a ku škodám na 
životnom prostredí a majetku, 

b) zamedziť takému konaniu , v dôsledku ktorého by došlo k umiestneniu už vyzbieraných 
odpadov do zberných nádob na komunálne odpady, umiestnených na území mesta v rámci 
ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov. 

4. Mesto sa zaväzuje akúkol'vek platnú zmenu programu odpadového hospodárstva , týkajúceho sa 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a všeobecne záväzného nariadenia 
mesta, ktoré sa týka nakladania s komunálnymi odpadmi i hneď písomne oznámiť spoločnosti . Do 
dňa nasledujúceho po preukázanom doručení oznámenia o zmene sa spoločnosť spravuje 
programom a všeobecne záväzným nariadením mesta, ktoré sú platné v deň uzatvorenia tejto 
zmluvy. 
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Čl. 3 
Kontrola 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že mesto má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto podmienok: 
a) poveren í zamestnanci mesta vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať splnomocnením, 
b) spoločnosť im umožní nerušený vstup do svojich prevádzkových priestorov pri dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov, 
c) ako aj nahliadnuť do písomných dokladov súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto 

zm luvy. 

Čl. 4 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať každá zo zmluvných strán 
s trojmesačnou výpovednou lehotou , ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po 
doručen í výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Pre platnosť výpovede je potrebný písomný prejav vôle. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
Obchodného zákonníka. 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopíňať po vzájomnej dohode písomne vyhotovenými 
dodatkami. 

3. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach , pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom z nich. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami . 

V Zlatých Moravciach , dňa 21 .3.2013 

Dipl. Ing. Peter LED NÁR, CSc. 
primátor mesta 

V Zlatých Moravciach, dňa 21 .3.2013 

\ ./ I FRADEX, s.r.o. 
t-_ An. Duklianska 17 

·······:············:··········· ·953·01 ·ZlATt ·MORAVC·E 
Denis Franclk :ČO: 46315870 lé DPH· SK202332 
Konatel' spoločnost i . 2411 
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