
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 niekto rých zákonov 

a 
podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

Mesto ZLATÉ MORAVCE 
V zastúpení: 
So síd lom 

Dipl. Ing. Peter LEDNÁR, CSc.- primátor mesta 
Mesto Zlaté Moravce 

IČO 

1 mája 2, 
953 01 ZLATÉ MORAVCE 
oo 308 676 
ďa lej len "mesto" 

Zberné suroviny a.s . 

A 

V zastúpení: Ing. Vladimír Skarka - predseda predstavenstva 
So sídlom· Kragujevská 3 

01 O 01 Ži lina 
I ČO · 35 701 986 

ďalej len "spo l očnost"' 

Mesto a spoločnosť (ďa lej aj "zmluvné strany"), vychádzaJúc zo zákonnej požiadavky § 39 ods 7 
zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších 
predp1sov (ďalej len .zákon o odpadoch"), sa podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika dohodli na 
tejtO zmluve 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tej to zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pn nakladani s určenými :<::lozkam1 
komunálnych odpadov, vzniknutými na území mesta, s c1el'om umožmt spoločnosti vykonával 
zber prepravu a zhodnocovanie komunálnych odpadov (určených zložiek) vo svoJeJ prevádzke -
miestna výkupňa Zlaté Moravce, u Továrenská 51 

2. Určeným i zložkami komunálnych odpadov, s ktorými Je spoločnost' na základe tejto zmluvy a za 
preipokladu dodržania ďalšieh zákonných požiadaviek oprávnená naklada!' sú 



20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOL:KY KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
Katalogové Názov odpadu 

éislo :----1f-:::-----,---:------,:---------------~ 
20 01 01 Papier a lepenka 
20 01 02 sklo 
20 01 21 žtanvky a tný odpad obsahUJÚCI ortuť 
20 O 1 23 vyradene zariaden ta obsahuJúCe chlórfluórované uhľovodiky 
20 O 1 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01 . 16 06 02 alebo 16 06 03 a netnedene ba tene 

20 01 35 

20 01 36 
20 01 39 
20 01 40 

a akumulátory obsahuJúCe tteto baténe 
vyradene elektrické a elektrontcké zanadenta tné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujuce 
nebezpečne častt 
vyradené elektncké a elektrontcké zanadenta tné ako uvedené v 20 01 21 20 01 23 a 20 01 35 
plasty 
Kovy 

(ďaleJ len .. odpady") 

Čl. 2 
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi 

kategona 

o 
o 
N 
N 
N 

N 

o 
o 
o 

1. Spoločnosť sa zav~zuje vykonávať zber odpadov a následne sama alebo prostredníctvom treteJ 
osoby zabezpečovať prepravu, zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie vyzbieraných odpadov 
v súlade s tym1to pravidlami 
a) pri zbere postupovať v súlade s platným programom odpadového hospodarstva mesta 

týkaJucom sa komunálnych odpadov a drobných stavebnych odpadov 
b) dbať na to. aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava tretou osobou 

zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie) boli vykonávané v súlade so všeobecne 
závazným1 právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v SlovenskeJ republike 
ako aj všeobecne záv~znými nariademami 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 utelné 

2 Spoločnosť sa zav~zuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu s ktorými na zaklade 
tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov (vyhláška M1msterstva ž1votného prostredia 
Slovenskej republiky č .284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuJe Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov), oddelene viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky M1n1sterstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č.283/2001 Z z , o vykonani niektorých ustanoveni zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov o množstve pnJatých odpadov spôsobe zabezpečenia 
zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu, a za každý ukončený kalendarny rok zas1elat 
vyplnené hlásenie mestu o vzniku odpadu a nakladani s nim do 15 dňa mes1aca nasleduJúceho 
po uplynutí kalendárneho roka 

3. Spoločnosť je povinná: 

a) pri zbere odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdrav1a ľud í a ku škodám na 
ž1votnom prostredí a maJetku, 

bl zamedziť takému konaniu , v dôsledku ktorého by došlo k um1estnen1u uz vyzb1eraných 
odpadov do zberných nádob na komunálne odpady, umiestnených na územi mesta v rámc1 
nim zavedeného systému zberu komunálnych odpadov 

4 Mesto sa zav~zuje akúkoľvek platnú zmenu programu odpadového hospodárstva, týkaJuCeho sa 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a všeobecne závazného nanaden1a 
mesta, ktoré sa týka nakladania s komunálnymi odpadmi 1hneď písomne oznam1t spoločnosti Do 
dňa nasledujúceho po preukázanom doručen í oznámema o zmene sa spoločnost spravuje 
programom a všeobecne záväzným nanadením mesta ktoré sú platné v deň uzatvoren1a leJlO 
zmluvy 

Čl. 3 
Kontrola 

1 Zmluvné strany sa dohodli, že mesto má právo kontrolovať plneme zmluvy za týchto podm1enok 



a) povereni zamestnanci mesta vykonávaJÚCI kontrolu sú pov1nní sa preukázal splnomocnením 
b) spoločnosť im umožni nerušený vstup do svojich prevádzkových pnestorov pn dodwavani 

bezpečnostných predpisov, 
c) ako aj nahliadnuť do písomných dokladov súVISiaCICh s činnosťou vyplývaJúcou z tejto 

zmluvy 

2 Spoločnosť je povinná v prípade kontrolou zisteného nesúladu jeJ činnosti s príslušnými právnymi 
predpismi dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s mestom pn vykonani kontroly 
dohodne 

Čl.4 
Trvanie zmluvy 

1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 
2 Zmluvne strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať každá zo zmluvných strán 

s troJmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po doručeni vypovede 
druheJ zmluvnej strane 

3 Pre platnost výpovede Je potrebný písomný preJav vôle 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

Právne vzt'ahy touto zmluvou zvláš!' neupravené sa riad1a príslušnými ustanoven1ami zákona 
Obchodného zákonníka 

2 Túto zmluvu môžu zmluvné strany memť a doplňat" po vzájomneJ dohode p1somne vyhotovenými 
dodatkami 

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

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

V Zlatých Moravciach, dňa J~. J. . JQ4_1 

~~~ ........................ . 
01pl Ing f>eter LEDNAR CSc 
pnmator mesta 

Matan~l spracov~~l: ........... ...... .. 

Za sprav no sť" ... . . . .. ......... . 
l o 1 o· . ~ ~ ~ J...d~ na ................................... . 

V Žiline, dňa 

' _l 


