
Zmluva č. 2/2020 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov a súčasne podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

I. Zmluvné strany 
 

Zberová spoločnosť 
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Družstevná 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 
Zastúpený: Ing. Dušan Grešo, riaditeľ 
IČO: 00 1483 636 
IČ DPH: SK2020427761 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 
Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0081 0915 1001 
E-mail: sekretariat@vpslm.sk 
Telefónne číslo: 044/5476522 

 
a 

 
Obec:                          
Názov: Obec Malužiná, Obecný úrad Malužiná    
Sídlo:   Malužiná 53,  032 34 Malužiná   
Zastúpený: Ing. Břetislav Chytil, starosta obce 
IČO: 00315621  

       DIČ:   2020581585     
Kontakt :   044/529 22 21       

      E-mail: obecmaluzina@stonline.sk   
 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu 
odpadov z obce, t.j. zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov patriacich medzi 
oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky), 
vrátane zberu tohto odpadu zo zberného dvora obce podľa zberového kalendára obce, 
ktorý je vypracovaný po dohode so zberovou spoločnosťou. 
 
 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1  Zhotoviteľ požaduje zabezpečiť nasledovné podmienky vývozu: 
 -  Zberná nádoba musí byť uložená na prístupnom mieste (nie za bránou alebo inou  

prekážkou). 
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 - Prístupová komunikácia k zbernej nádobe musí mať spevnenú vozovku, jej šírka 
musí byť min. 3,5 m, nosnosť premostenia musí byť väčšia ako 17 ton, podchodová 
výška musí byť min. 4,0 m. 

 -  Prístupová komunikácia k zbernej nádobe nesmie byť znečistená, v zimnom období  
odhrnutá a posypaná. 

 
3.2 Do kontajnera je možné uložiť len ten odpad, ktorý je uvedený na zbernej nádobe. Pri 

nedodržaní uvedenej podmienky je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť odvoz 
nekvalitného separátu, ak jeho znečistenie je väčšie ako stanovuje zákon o dopadoch 
č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
3.3 V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 3.1 a 3.2, zberová spoločnosť 

odpad zo zbernej nádoby neodoberie. 
 
3.4  Ak zberovej spoločnosti v dôsledku nesplnenia podmienok v bode 3.1 a 3.2 vznikne 

škoda, danú škodu si bude vymáhať od obce. 
 
3.6 Reklamácie, sťažnosti na zmluvnú činnosť má obec právo v čo najkratšom čase 

uplatniť u zberovej spoločnosti písomne alebo telefonicky 044/54765500 alebo 
mailom na: sekretariat@vpslm.sk 

 
3.7 Spôsob triedenia je nasledovný: 
 žltá nádoba -  zber plastov, kov. obalov a tetrapakov 
 zelená nádoba - zber skla 
             mobilný zber papiera 
 
3.8 Obec vyhlasuje, že si splnil a plní všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, 

najmä ustanovené zákonom o odpadoch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov 
a zaväzuje sa tieto povinnosti dodržiavať v celom rozsahu počas celej doby platnosti 
tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ deklaruje a objednávateľ berie na vedomie, že 
vyhlásenie objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je podstatné a pri jeho 
porušení by nemal záujem na uzatvorení takéhoto zmluvného vzťahu, resp. jeho 
trvaní a preto predstavuje dôvod pre vypovedanie tejto zmluvy, pričom výpovedná 
lehota je 7 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede 
objednávateľovi. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že nahradí zhotoviteľovi 
akúkoľvek škodu, ktorá by zhotoviteľovi vznikla v súvislosti s čo i len čiastočnou 
nepravdivosťou niektorého z jeho vyhlásení podľa tohto bodu, alebo čo i len 
s čiastočným neplnením jeho povinností podľa tohto bodu, čo zhotoviteľ prijíma. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že škodou sa rozumie akákoľvek majetková a/alebo 
nemajetková ujma, ktorá zhotoviteľovi vznikne v súvislosti s porušením vyhlásenia 
objednávateľa a porušením povinností objednávateľa podľa tohto bodu a rovnako 
primeraná náhrada, ako aj všetky s tým súvisiace vynaložené náklady.  

 
3.9  Zberová spoločnosť je povinná vykonávať nakladanie s odpadmi obce v súlade s platnou 

legislatívou. 
 
 



IV. Náklady na triedený zber 
 
4.1 Skutočné náklady (ich špecifikácia a výška) na triedený zber komunálneho odpadu pre 

zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vrátane ich zberu 
a dotriedenia týchto zložiek na triediacej linke, podmienky ich úhrady a spôsob 
fakturácie bude znášať organizácia zodpovednosti výrobcov (ENVI-PAK, a.s.). 

 
V.   Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, odo dňa podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
 
5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi 

zmluvnými stranami. 
 
5.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke zhotoviteľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

 
5.4   Vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.  
 
5.5. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú podpísané zástupcami zmluvných strán. 
 
5.6 Zmluvu možno ukončiť dohodou alebo písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je tri 

mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej 
výpovede druhej strane.  

 
5.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana po ich podpise 

obdrží po dva exempláre. 
 
5.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. Z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zmluva sa povinne 
zverejňuje a jej zverejnením nedôjde k porušeniu alebo ohrozeniu ich obchodného 
tajomstva. 

 
5.9 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili s jej obsahom 

a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom ich oprávnených zástupcov. 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 6.2.2020 
 
               Signed                                                                                    Signed  
     .......................................         ......................................... 
  Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS     Ing. Břetislav Chytil, starosta obce 

      


