
Poskytovateľ: 
Obchodné meno 
Sídlo 
IČO 
DIČ 
IČDPH 
Bankové spojenie 
V zastúpení 

Objednávateľ: 
Meno 
Sídlo 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
V zastúpení 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Ekozdroj, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 
Jána Kollára 755 022 01 Čadca 
53 789 555 
2121494463 
SK2121494463 

Ing. Erik Poláček, konateľ 

Obec Oščadnica 
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 
00 314 170 
2020421513 
SK45 0900 0000 0050 7723 8765 
Ing. Marián Plevko, starosta 

Preambula 

a) Poskytovateľ služieb je právnická osoba založená podľa platného právneho poriadku SR, t. j. 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Podľa tohto právneho poriadku je tiež
subjektom práva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Poskytovateľ
prehlasuje, že je držiteľom oprávnenia na poskytovanie komplexných služieb v odpadovom
hospodárstve, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Poskytovateľ prehlasuje, že osoby, ktoré za 
neho konajú, majú na takéto konanie plnú spôsobilosť a oprávnenie.

b) Objednávateľ je pôvodca alebo držiteľ odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektotých zákonov (ďalej len "Zákon o odpadoch'').

c) Základné pojmy: 
- Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, 

kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov, v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o odpadoch.

- Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, v zmysle § 4 ods. 
2 Zákona o odpadoch

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť, vykonať a dodať objednávateľovi
služby v odpadovom hospodárstve špecifikované v bode 2. tohto článku v súlade so Zákonom
o odpadoch a nižšie uvedenými ustanoveniami tejto zmluvy, a objednávateľ je povinný za 
poskytnuté služby zaplatiť odmenu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností na území obce Oščadnica v zmysle Zákona o odpadoch
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.



Čl. II. 
Nakladanie s odpadmi 

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zber, prepravu a likvidáciu nasledovných druhov odpadov
podľa Katalógu odpadov: 200201 biologicky rozložiteľný odpad. 

Čl. III 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytované služby je medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu 39,00 €
bez DPH / 1 ks 240 litrová nádoba a 22, 1 O € bez DPH / 1 ks 120 litrová nádoba. Poskytovateľ
služby je oprávnený vystaviť daňový doklad (faktúru) po skončení príslušného kalendárneho
mesiaca v súlade so skutočne spracovaným odpadom za fakturovaný mesiac. Daňový doklad
(faktúra) musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov.

2. Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a pri fakturácii
sú zaťažované daňou z pridanej hodnoty. Poskytovateľ služby je platcom DPH. 

3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvná pokuta
pri omeškaní s úhradou za poskytnuté služby sa dojednáva vo výške 0,05 % dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.

4. Cena je konečná a záväzná pre obidve zmluvné strany po celú dohodnutú dobu platnosti a
účinnosti tejto zmluvy, okrem:
a) zmeny legislatívy týkajúcej sa zmeny sadzby DPH, príp. zmeny meny,
b) v medziročnom náraste inflácie o viac ako 0,4 %. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať
po prvýkrát najskôr v r. 2023 podľa skutočne dosiahnutej inflácie za rok 2022. Podkladom pre 
určenie nárastu inflácie budú oficiálne údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31.12. 
predchádzajúceho kalendárneho roku. Miera inflácie v SR za príslušný rok meraná indexom
spotrebiteľských cien v danom roku oproti predchádzajúcemu roku. 

5. Ak sa uplatní postup podľa bodu 4.4 tohto článku zmluvy, je poskytovateľ a objednávateľ
povinný uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve v lehote do 30 dní od doručenia výzvy
ktorejkoľvek zmluvnej strany a zmeniť výšku ceny za predmet plnenia.

Čl. IV 
Miesto poskytovania služby 

1. Miestom zabezpečovania a poskytovania predmetu zmluvy je obec Oščadnica.

Čl. v 
Podmienky poskytovania služby, 

povinnosti zmluvných strán 

1. Frekvencia zberu a vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností je zmluvnými
stranami dohodnutá nasledovne:

• december - február: 1 x / 14 dní 
• marec - november: l x /  7 dní 

2. Predpokladaný počet zberných nádob pre biologicky rozložiteľný odpad: 1 ks 120 litrových
nádob a 8 ks 240 litrová nádoba.



A. Povinnosti poskytovateľa:

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať a vykonávať všetky služby uvedené v predmete zmluvy
včas a riadne, v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a touto zmluvou.

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať zber odpadu výmenou zbernej nádoby s odpadom za 
vyprázdnenú zbernú nádobu s tým, že prázdna nádoba nahradí na mieste plnú nádobu tzv. ,,kus 
za kus".

5. Škody preukázateľne spôsobené pri výkone plnenia z tejto zmluvy zamestnancami
poskytovateľa, je poskytovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady a bezodkladne ohlásiť
objednávateľovi.

6. Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti
spojenej so službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

B. Povinnosti objednávateľa:

7. Objednávateľ určí miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na odpad so súhlasom
poskytovateľa.

8. Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb.
Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Reklamáciu nekvalitne
vykonaného, resp. neuskutočneného odvozu odpadu je objednávateľ povinný hlásiť do 24 
hodín a uplatniť ju u poskytovateľa aj písomnou formou.

9. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných
informácii k realizácii plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať poskytovateľa o
prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.

10. Objednávateľ akceptuje požiadavku poskytovateľa na nepreťažovanie zberných nádob v
opačnom prípade si je vedomý nemožnosti odvezenia odpadu.

Čl. VI 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od O 1.01.2023 do 31.12.2023.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo uplynutím času, na 

ktorý bola uzatvorená.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ nerealizuje predmet

zmluvy, predtým je však povinný písomne vyzvať poskytovateľa a určiť mu dodatočne
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne ho upozorniť, že v
prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom termíne od zmluvy
odstúpi.

4. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti alebo ak poskytovateľovi znemožní vykonávanie služby. Musí však vyzvať
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo 
zmluvy a písomne ho upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde
k dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný všeobecný súd 



2. Zvyšné podmienky, vzájomné vzťahy ako aj práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa 
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní
objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V Oščadnici dňa 31.12.2022 
Poskytovateľ: 

6f, J.v.<r. 
olléra 755, 022 01 č d IÔO: 53 789 

a ca 

• 1(; : 121494463 EkozdroJ, s. r. o., íf{S K2121494453

v zast. Ing. Erik Poláček 
konateľ 

V Oščadnici dňa 31.12.2022 
Objednávateľ: 


