
1 
 

        Číslo zmluvy: 7/POH-a/2022 
Zmluva  

o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci  
Reľov 

Uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ Zmluva“ ) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  Obec Reľov 

Sídlo:    Reľov 19, 059 04 Reľov 

Zastúpený:   František Dudžák, starosta obce 

IČO:    00 326 496 

DIČ:     2020697272 

Telefón:    052/418 11 22 

E-mail:    obecrelov@compnet.sk 

Bankové spojenie:   

(ďalej len objednávateľ) 

 

2. Poskytovateľ:   Brantner Poprad, s.r.o. 

Sídlo:    Nová 76, 058 01 Poprad 

Zastúpený:     Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti 

    Ing. Martin Suchý, konateľ spoločnosti 

Zapísaný:   OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10137/P 

IČO:    36 444 618 

IČ DPH:    SK2020016988 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

BIC – SWIFT kód: TATRSKBX 

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2084 4764  

(ďalej len poskytovateľ) 

 

Článok II. 

Preambula 

 

2.1 Objednávateľ je pôvodcom a držiteľom odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“). 

 

2.2 Poskytovateľ, Brantner Poprad, s. r. o., je spoločnosť, ktorá sa zaoberá nakladaním 
s odpadmi, zberom, prepravou, zhromažďovaním a triedením odpadov  za účelom ich 
ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať 
svoje práva a povinnosti spôsobom a za podmienok vyplývajúcich mu z ustanovení tejto 
zmluvy a v súlade s platnými normami a predpismi Slovenskej republiky.  

 

 

mailto:starosta@spisskehanusovce.sk


2 
 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

Poskytovateľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch           

č. 79/2015 Z. z.: 

 

3.1  Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (ďalej len 

 KO) t. j. komunálnych odpadov, ktoré sú produkované z domácnosti, pri činnosti fyzických 

 osôb a odpady podobného charakteru vznikajúci pri činnosti právnických osôb, fyzických 

 osôb podnikateľov (ďalej prevádzkové jednotky). Zber KO bude zabezpečovaný 

 mechanizmami a pracovníkmi poskytovateľa. Systém zberu bude zabezpečený používaním 

 zberných nádob KUKA 110 l, KUKA 120 l, 240 l a BOBR 1100 l v zmysle všeobecného 

 záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnym odpadom. 

3.2 Vykonávať pre objednávateľa triedený zber KO v obci Reľov.  

3.3 Vykonávať pre objednávateľa zber objemového odpadu. 

3.4 Vykonávať zber nebezpečných zložiek KO (NZ KO) a elektroodpadu v obci. 

3.5 Vykonávať zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)  z verejnej zelene. 

3.6 Vykonávať zhodnotenie alebo zneškodnenie KO v súlade so zákonom. 

Článok IV. 

Čas plnenia predmetu zmluvy 

 

4.1 Čas plnenia tejto Zmluvy je 12 mesiacov od dátumu účinnosti tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Podmienky vykonávania zberu 

 

5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie KO 

5.1.1 Zber sa bude vykonávať do nádob KUKA 110 l, 120 l a BOBR 1100 l, ktoré budú rozmiestnené 

v domácnostiach a v prevádzkových jednotkách. 

5.1.2 Vývoz bude zabezpečovaný 1 - krát za 2 týždne. 

5.1.3 Občania sú povinní ukladať do zberných nádob len zmesový KO a o zberné nádoby sa riadne 

starať. 

5.1.4 Majiteľom zberných nádob je objednávateľ. 

 

5.2. Zber a vývoz triedeného odpadu 

5.2.1 V obci sa vykonáva triedený zber týchto zložiek KO: 

  - sklo, 

  - PET fľaše (plasty), 

  - kovové obaly 

  - VKM 
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  - papiera 

5.2.2 V obci sa triedený zber bude vykonávať prostredníctvom vriec príp. nádob.  

5.2.3 Vývoz triedeného zberu bude poskytovateľ vykonávať podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

5.3 Objemný odpad a drobný stavebný odpad  

5.3.1 Objemný odpad sa bude zbierať v obci 2 - krát ročne. 

5.3.2 Zber bude zabezpečovaný nasledovne: 

 - poskytovateľ pristaví na určené miesta v obci veľkoobjemové kontajnery ( VOK 30 m3 alebo           

    5 - 7 m3 ) 

 - po naplnení zabezpečí ich odvoz a zneškodnenie KO 

 - doba pristavenia 2 - krát do roka podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu,         

    prípadne podľa potreby objednávateľa. 

 Vývoz drobného stavebného odpadu sa bude vykonávať na základe požiadaviek obce 

 v zmysle všeobecného záväzného nariadenia obce.  

 

5.4 Zber nebezpečných zložiek KO (NZ KO) a elektroodpadu 

5.4.1 Zber NZ KO bude zabezpečený nasledovne: 

 Poskytovateľ pristaví mobilnú zberňu vybavenú príslušnými kontajnermi na nebezpečné 

 zložky. 

5.4.2 Poskytovateľ zabezpečí zber týchto zložiek NZ KO: 

-  20 01 05 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 

-  20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

-  20 01 26 - oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25, 

-  20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené 

batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, 

5.4.3 Doba pristavenia: 2 - krát do roka podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu. 

Poskytovateľ zabezpečí zber NZ KO pristavením mobilnej zberne.  

5.4.4 Poskytovateľ zabezpečí zber elektroodpadu (chladničky, veľké a malé elektrospotrebiče, 

spotrebná elektronika, počítače, monitory a pod.).: 

- 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

- 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21                  

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti, 

- 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,                                

20 01 23 a 20 01 35. 

5.4.5 20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 – zbierané súčasne 

s elektroodpadom 

5.4.6 Zber elektroodpadu sa vykonáva 2- krát ročne podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu 

tak, že občan vyloží elektroodpad na vopred dohodnuté miesto, určené obcou. 

 

5.5 Zber, odvoz a zhodnotenie BRO z verejnej zelene 

5.5.1 Zber BRO z verejnej zelene bude zabezpečený nasledovne: 

Poskytovateľ vykoná zber v čase jarného a jesenného upratovania prípadne v sezóne kosenia.  

5.5.2 Termín zberu – podľa dohodnutého harmonogramu. 

5.5.3 Predmetom zberu je len pokosená tráva bez tuhých predmetov a zeminy. 
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Článok VI. 

Cena 

 

6.1 Cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. 

 

6.2 Ceny za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v Článku III. sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

6.3 V cenách podľa bodu 6.2 sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené s plnením služieb 

podľa tejto Zmluvy,  vrátane prirážok, poistenia, dopravy a daní, okrem :  

 

a)  DPH, ktorá bude osobitne pripočítaná k cenám v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani         
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
6.4 Poplatok za uloženie odpadu na skládke bude účtovaný v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

6.5  Úprava cien je možná:   

a) Formou číslovaného Dodatku k tejto Zmluve, pričom tento musí byť podpísaný obidvomi 

zmluvnými stranami. 

b) V prípade zmeny sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku, bude tento poplatok 

účtovaný v zmysle platného zákona.  

c) V prípade zmien okolností ako je medziročný nárast inflácie, zverejňovaný štatistickým 

úradom SR a v prípade zvýšenia minimálnej mzdy s prihliadnutím na percento jej navýšenia 

po dohode a odsúhlasení oboch zmluvných strán. 

 

6.6 Odsúhlasenie návrhu nových cien sa uskutoční tak, že poskytovateľ je povinný každý nový 

 návrh cien alebo každú zmenu písomne alebo mailom oznámiť objednávateľovi a vyzvať ho, 

 aby sa v lehote 7 dní od doručenia výzvy vyjadril písomne alebo mailom, že s novým návrhom 

 cien alebo zmenou cien súhlasí.  

 

6.7 Ak objednávateľ v lehote uvedenej v bode 6.6 nezamietne novú cenu je nová cena platná, ak 

objednávateľ v lehote uvedenej v bode 6.6 oznámi, že má za identických podmienok 

výhodnejšiu cenu, má dodávateľ právo do 30 dní opraviť svoju ponuku resp. odstúpiť od 

Zmluvy.    

 

6.8 Financovanie a zabezpečenie triedeného zberu (separovaný zber) pre papier, plasty, kovy, 

VKM a sklo je zabezpečené v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prostredníctvom 

Organizácie zodpovednosti výrobcov – Natur-Pack a.s., Bratislava. 
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6.9 Poskytovateľ má s touto OZV – Natur-Pack a.s.,  ďalej len OZV, uzatvorenú Zmluvu v súlade s 

§ 81, ods. 23 Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

6.10 Obec zodpovedá za financovanie triedeného zberu v súlade s § 59 ods. 9 príloha č. 8 a, kde je 

uvedená prípustná miera znečistenie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 

v zbernej nádobe. 

 O tejto skutočnosti bude OZV informovať obec písomne. 

 Náklady na zber a zneškodnenie odpadu zo znečistených nádob znáša obec  v cenách podľa 

Prílohy č. 1.  

 

6.11 Obec je povinná každoročne poskytnúť údaj o sadzbe za uloženie odpadov do 28. februára 

príslušného kalendárneho roka zberovej spoločnosti, nakoľko je ako posledný držiteľ odpadu 

( § 4 ods. 2 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ) v súlade s § 3, ods. 1 so Zákonom č. 329/ 

2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.    

 

Článok  VII. 

Platobné podmienky 

 

7.1 Fakturácia bude vykonávaná raz mesačne. 

 Splatnosť faktúr sa stanovuje na 21 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

7.2 Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry budú kópie Záznamov 

o prevádzke motorového vozidla a vážne lístky o množstve odpadu.  

 

7.3 V prípade neuhrádzania faktúry v lehote splatnosti má Poskytovateľ právo účtovať úrok 

z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 

7.4 Objednávateľ je oprávnený v lehote splatnosti vrátiť faktúru, ak nespĺňa náležitosti daňového 

dokladu podľa Čl. 7 bodu 7.2 tejto Zmluvy, alebo ak faktúra obsahuje nesprávne alebo 

neúplne údaje. Nová doba splatnosti začína plynúť podľa Čl. 7 bodu 7.1 tejto Zmluvy pre 

takto opravenú (doplnenú) faktúru od dňa jej doručenia.  

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

8.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté práce včas, kvalitne a v súlade s dohodnutým 

harmonogramom.  

 

8.2 Poskytovateľ je povinný manipulovať so zbernými nádobami šetrne, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. 

 



6 
 

8.3 Distribúcia žetónov je výlučne v pôsobnosti Objednávateľa.  

 

8.4 Poskytovateľ odovzdá použité žetóny Objednávateľovi bezprostredne po ukončení zberu 

komunálneho odpadu, prípadne žetóny zašle na adresu Objednávateľa v prvý pracovný deň 

po uskutočnení zberu.  

 

8.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať u Poskytovateľa dodržiavanie platných predpisov, 

dodržiavanie prác podľa harmonogramu a prevádzkového poriadku a dožadovať sa 

odstránenia zistených nedostatkov.  

 

8.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v zberných nádobách na komunálny odpad 

nachádzal len odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zatriedený v súlade 

s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. V prípade, že 

v zberných nádobách budú zistené iné odpady zberná nádoba nebude vyprázdnená.  

 

8.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť u vlastníkov jednotlivých nehnuteľností prístup 

k zberným nádobám vrátane povinnosti zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií.    

 

Článok IX. 

Trvanie a ukončenie Zmluvy  

 

9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť od 

01.01.2023. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

9.2 Túto Zmluvu je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov :  

 

a) Písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán so 6 mesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

opačnej strane doručená.  

b) Písomnou dohodou zmluvných strán  

c) Vážnym porušením tejto Zmluvy. Za vážne porušenie zmluvy sa považuje podpis zmluvy s 

iným dodávateľom alebo bezdôvodné okamžité ukončenie zmluvy s objednávateľom, ďalej 

bezdôvodné nevykonávanie služieb z predmetu zmluvy resp. bezdôvodné meškanie 

s výkonom týchto služieb, ďalej bezdôvodné alebo neodsúhlasené navýšenie cien za služby, 

ďalej bezdôvodné meškanie s úhradou faktúr za riadne vykonané služby a v prípade 

úmyselného porušenia práv alebo povinností jednej zo zmluvných strán. 
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Článok X. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

10.1 V prípade poškodenia zberných nádob, mobilnej zberne z dôvodu neodbornej manipulácie 

s týmito nádobami; v prípade odcudzenia nádob (ak sú vo vlastníctve Poskytovateľa),  

náklady na opravu resp. doplnenie hradí obec. 

 

10.2 Poskytovateľ zodpovedá za vady vykonaných služieb, ktoré spôsobil svojou činnosťou. 

 

10.3 Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám  bez písomného súhlasu druhej 

strany, s výnimkou poskytnutia informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

10.4 Poskytovateľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,  technické normy a podmienky tejto 

zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 

Objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a rozhodnutím a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

10.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať podnikateľské činnosti v rozsahu plnenia 

predmetu zmluvy. 

 

10.6 Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté realizáciou služieb alebo vyplývajúce                              

z predmetu Zmluvy. 

 

10.7 Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ak tieto boli spôsobené pokynmi Objednávateľa resp. 

dokladmi a inými písomnosťami dodané objednávateľom. 

 

10.8 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou dodatkov, ktoré musia byť podpísané 

obidvomi zmluvnými stranami. 

 

10.9 Zmluvné stany sa dohodli, že v prípade rozporov ohľadne plnenia zmluvy tieto budú riešené 

pokonávkou. V prípade, že nedôjde k dohode, podá nespokojná strana návrh na riešenie veci 

príslušnému súdu. 

 

  

 V Reľove, dňa                                                        V Poprade, dňa 

 

 

  

 ____________________                              _______________________ 

 František Dudžák                                    Brantner Poprad, s.r.o. 

      Starosta obce                      Ing. Tibor Papp, konateľ 

                                                                                                     Ing. Martin Suchý, konateľ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci 

Reľov 

 

 

V Reľove, dňa                                                         V Poprade, dňa 

 

 

 

  

 ____________________                              _______________________ 

  Obec Reľov                                       Brantner Poprad, s.r.o. 

 František Dudžák, starosta obce      Ing. Tibor Papp, konateľ                                                                                                      

          Ing. Martin Suchý, konateľ 

 

 

P.č. Popis služby MJ 

Cena 
(EUR/MJ) 
bez DPH 

Cena 
(EUR/MJ) s 

DPH 

1. 
Zber a vývoz 

a zneškodnenie 
zmesového 

komunálneho 
odpadu z nádob 

110 l, 120 l ks 3,45 4,14 

240 l ks 6,10 7,32 

1 100 l ks  17,00 20,40 

Zneškodnenie zmesového 
komunálneho odpadu 20 

03 01 
t 60,00 72,00 

2. Zber a vývoz 
a zneškodnenie 

objemného odpadu 
a drobného 
stavebného 

odpadu  

Vývoz VOK vývoz 116,77 140,12 

Zneškodnenie objemného 
odpadu 20 03 07 

t 65,00 78,00 

Zneškodnenie drobného 
stavebného odpadu 20 03 

08 
t 40,00 48,00 

3. 

Zber a vývoz 
nebezpečného 

odpadu a 
elektroodpadu 

Vývoz mobilnej zberne Vývoz  250,00 300,00 

Zber elektroodpadu Vývoz  100,00 120,00 

Zneškodnenie NO 20 01 05  t 450,00 540,00 

Zneškodnenie 20 01 21, 20 
01 23, 20 01 35, 20 01 36 

t 0,00 0,00 

Zneškodnenie 20 01 26 t 100,00 120,00 

Zneškodnenie 20 01 34 
a 20 01 35 

kg 5,00 6,00 

4. Zneškodnenie 
biologicky 

rozložiteľného 
odpadu  

Zneškodnenie biologicky 
rozložiteľného odpadu 20 

02 01 
t 40,00 48,00 


