ZMLUVA þ. 35/2012
o poskytnutí sluåby odberu a zneãkodnení odpadu skládkovaním

ýlánok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

PrevádzkovateĐ skládky ± dodávateĐ sluåby:
Skládka komunálneho odpadu s.r.o. Bojná
Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Nitra, odd. s.r.o., vl. 21061/N,
IýO: 43790909
Iý DPH: SK 2022490767
Zastúpená : Ing. Jozef Vanþo ± konateĐ
Ing. Zuzana Ortegová - konateĐ
Mgr. Jozef Stankovský, PhD. - konateĐ
kontakty:
Skládka odpadov Bojná:
tel.: 038/5373429
kancelária Skládky odpadu: tel.: 038/5364017
e-mail: obecbojna.skladka@zoznam.sk
bankové spojenie:
VUB TopoĐþany, þ.úþtu: 2617131851/0200
ýSOB TopoĐþany, þ.úþtu: 4005776535/7500
1.2.

DråiteĐ (pôvodca) odpadu - odberateĐ sluåby :
Obec Svrbice
Obecný úrad Svrbice þ. 25, 956 06 âalgovce
Zastúpený :
Vladimír Hromádka
IýO :
00800066
DIý :
2021234655
Tel :
038/5395115 0917 818294
e-mail :
ousvrbice@zoznam.sk
Bankové spojenie : VÚB TopoĐþany
þ.úþtu :
21722-192/0200

ýlánok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom zmluvy je odber a zneãkodĖovanie odpadov skládkovaním ± ukladanie
povolených druhov odpadov na Skládku v Bojnej v zmysle schváleného
prevádzkového poriadku skládky, vydaného integrovaného povolenia na
prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.

2.2

Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona þ.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanoveniami

Vyhláãky MäP SR þ. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch a ustanoveniami Vyhláãky MäP SR þ. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov.

ýlánok III.
TECHNICKÉ ÚDAJE ODBERATEďA ± POPIS ODPADU
Názov prevádzky, kde odpad vznikol :
Katalógové þíslo odpadu :
Kategória odpadu :
Predpokladané mnoåstvo v t/rok

obec Svrbice
20 03 01, 20 03 07, 17 01 03, 17 01 07
ostatný
30

ýlánok IV.
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
4.1

PrevádzkovateĐ skládky sa zaväzuje:
a) prevziaĢ a uloåiĢ na skládku za úplatu a podĐa podmienok uvedených v tejto
zmluve druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe þ. 1 k tejto zmluve
b) zneãkodniĢ odpady podĐa Prílohy þ. 1 k tejto zmluve v súlade s platnými právnymi
normami
c)
predloåiĢ dråiteĐovi odpadu Potvrdenku - váåny lístok, ktorý je dokladom
o prevzatí odpadu s vyznaþením dátumu a þasu jeho prevzatia a uvedením jeho druhu
a mnoåstva
d) predloåiĢ k nahliadnutiu dråiteĐovi odpadu platný prevádzkový poriadok skládky
e) k ćalãej nevyhnutnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

4.2

DråiteĐ odpadu sa zaväzuje:
a) dodávaĢ len druhy odpadu, ktoré sú uvedené v Prílohe þ. 1 k tejto zmluve
b) predloåiĢ doklady o mnoåstve a druhu dodaného odpadu podĐa poåiadaviek
platných právnych noriem ± Príloha þ. 2 (sprievodný list odpadu)
c) uhradiĢ prevádzkovateĐovi skládky dohodnutú cenu podĐa Prílohy þ. 3 (cenníka)
za prevzatie a zneãkodnenie odpadov
d) dodråiavaĢ prevádzkový poriadok skládky, oboznámiĢ s ním v primeranom
rozsahu vodiþov a závozníkov dováåajúcich odpad na skládku a riadiĢ sa pokynmi
pracovníkov skládky
e) v areáli skládky dodråiavaĢ predpisy BOZP a poåiarnej ochrany v zmysle platných
právnych noriem, priþom za vlastných pracovníkov zodpovedá v plnom rozsahu
dråiteĐ odpadu
f) pri dodávke odpadov na skládku zabezpeþiĢ dopravné prostriedky tak, aby sa
zneþistenie z nich nerozptyĐovalo na verejné cesty a do okolitého územia
g) k ćalãej nevyhnutnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

ýlánok V.
MIESTO A ýAS PLNENIA ZMLUVY
5.1

Miestom plnenia zmluvy je Skládka odpadu Bojná (k.ú. obce Bojná, okres
TopoĐþany, Nitriansky kraj). Skládka je vybudovaná ako skládka na odpad, ktorý nie
je nebezpeþný. Skládka leåí v lokalite ÄKamence³. Na skládku vedie prístupová
asfaltová komunikácia v dĎåke cca 2,4 km, ktorá je pravostrannou odboþkou zo ãtátnej
cesty TopoĐþany ± PieãĢany.

5.2

ZneãkodĖovaĢ odpad na skládke je povolené v pracovných dĖoch:
a) v letnom období t.j. 16.4. ± 14. 10. v þase od 6,00 - do 20,00 hod.
b) v zimnom období t.j. 15.10. ± 15. 4. v þase od 7,00 ± 17,00 hod.
Mimo urþeného pracovného þasu moåno odpad na skládke zneãkodĖovaĢ len so
súhlasom prevádzkovateĐa skládky.

ýlánok VI.
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

Ceny za prevzatie a uloåenie odpadu na skládku s cieĐom jeho zneãkodnenia sú
stanovené ako ceny dohodou, v zmysle zákona þ. 18/1996 Zb. v platnom znení a sú
uvedené v Prílohe þ. 3 (v cenníku) k tejto zmluve.
PodĐa platných právnych noriem sa k cenám pripoþítava poplatok za uloåenie odpadov
na skládkach, ktorý je daný pre jednotlivé kategórie odpadu v zmysle zákona NR SR
þ. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloåenie odpadov, a tieå prísluãná DPH.
Ceny sa kaådoroþne upravujú. Ceny môåu byĢ, po dohode zmluvných strán, upravené
aj v priebehu roka, a to v prípade podstatných zmien ekonomických podmienok,
priþom zmeny musia maĢ formu písomného dodatku k zmluve odsúhlaseného oboma
zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, åe prevádzkovateĐ skládky bude skutoþne poskytnuté
sluåby dråiteĐovi odpadu úþtovaĢ daĖovým dokladom ± faktúrou. Fakturácia sa
vykonáva dvakrát mesaþne na základe vystavených Potvrdeniek - váånych lístkov.
DråiteĐ odpadu je povinný uhradiĢ fakturovanú sumu na úþet prevádzkovateĐa skládky
v termíne do 14 dní odo dĖa vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry do
dátumu splatnosti má prevádzkovateĐ skládky právo fakturovaĢ úroky z omeãkania vo
výãke 0.05 % za kaådý, aj zaþatý, deĖ omeãkania. Úroky sa poþítajú odo dĖa
nasledujúceho po dni splatnosti prísluãnej faktúry.
V prípade, åe je dråiteĐ odpadu v omeãkaní s platbou za aspoĖ jednu faktúru viac ako
jeden mesiac po lehote splatnosti, je prevádzkovateĐ skládky oprávnený dråiteĐovi
odpadu zabrániĢ vstupovaĢ na skládku, a to aå do zaplatenia celkovej dlånej þiastky.
Cenu za prevzatie a uloåenie odpadu s cieĐom jeho zneãkodnenia je moåné uhradiĢ aj
v hotovosti v kancelárii skládky na Obecnom úrade v Bojnej. Vtedy dråiteĐ odpadu
dostane o zaplatení daĖový doklad podĐa platných daĖových predpisov, na ktorom
budú, okrem iného, uvedené údaje o mnoåstve a druhu odpadu.

ýlánok VII.
PEVZATIE ZODPOVEDNOSTI A NÁHRADA âKOD
7.1

7.2
7.3

Zmluvná strana , ktorá poruãí akékoĐvek ustanovenie tejto zmluvy alebo záväzok z nej
plynúci a týmto spôsobom spôsobí druhej strane ãkodu (napr. zneþistenie podzemných
vôd, priesakových kvapalín nad stanovené limity, vznik poåiaru v areáli skládky
a pod.), je povinná jej túto ãkodu nahradiĢ v plnom rozsahu, a to i v prípade, åe sa
v dôsledku tejto skutoþnosti stane táto zmluva neplatná.
PrevádzkovateĐ skládky má právo odmietnuĢ prevziaĢ a uloåiĢ odpad, ktorý nie je
povolený ukladaĢ na skládku alebo nespĎĖa poåiadavky jeho deklarácie podĐa tejto
zmluvy a platných právnych predpisov.
Nepovolený odpad, ktorý bol od dråiteĐa odpadu na skládku uloåený na základe jeho
nesprávnej deklarácie, je dråiteĐ povinný po vyzvaní odstrániĢ. Ak tak neurobí ani po
opakovanej výzve, odpad bude zo skládky odstránený na náklady dråiteĐa skládky
odpadu. DråiteĐ odpadu je taktieå povinný uhradiĢ prevádzkovateĐovi aj vãetky
vzniknuté ãkody, ktoré týmto svojim poþínaním prevádzkovateĐovi spôsobil.

ýlánok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1
8.2
8.3

Pre úþely riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súþinnosĢou.
Vãetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy vzájomne
poskytnú, sú dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, åe získané informácie neposkytnú
tretej osobe, ani ich nezneuåijú pre vlastnú potrebu.
PrevádzkovateĐ skládky vyhlasuje, åe spĎĖa vãetky podmienky stanovené platnými
právnymi normami na výkon zmluvne dohodnutých þinností a v prípade, åe by
z akýchkoĐvek dôvodov stratil spôsobilosĢ na ich výkon, oznámi túto skutoþnosĢ bez
prieĢahov dråiteĐovi odpadu.

ýlánok IX.
ZÁVEREýNÉ USTANOVENIA
9.1
9.2
9.3

9.4

Zmluvné strany sa dohodli na tom, åe záväzkový vzĢah vzniknutý na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je uzavretá na dobu urþitú od 1.1.2012 do 31. 12. 2012.
PlatnosĢ zmluvy konþí :
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) uzatvorením inej zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany dohodnú
c) písomnou výpovećou ktorejkoĐvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu
s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá zaþína plynúĢ od prvého dĖa nasledujúceho
mesiaca po doruþení výpovede
d) pri podstatnom poruãení zmluvy
e) ukonþením åivotnosti skládky
f) ukonþením þinnosti prevádzkovateĐa skládky - Skládka kom. odpadu Bojná, s.r.o.
Na právne vzĢahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzĢahujú
ustanovenia Obchodného zákonníka a platných predpisov o odpadoch.

9.5
9.6

Túto zmluvu je moåné meniĢ len formou písomných þíslovaných dodatkov.
Zmluva vrátane jej neoddeliteĐných príloh, je vyhotovená v dvoch exemplároch
a nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ dohodou zmluvných strán a dĖom jej podpisu
obidvoma zmluvnými stranami.

V Bojnej, dĖa: 9.1.2012

V Svrbiciach, dĖa: 12.1.2012

Za prevádzkovateĐa skládky:

Za dråiteĐa odpadu:

Zoznam príloh:
Príloha þ. 1 ± Zoznam druhov odpadov, na zneãkodĖovanie ktorých je prevádzkovateĐ
oprávnený
Príloha þ. 2 - Sprievodný list odpadu
Príloha þ. 3 - Cenník spoloþnosti Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. na rok 2012

Príloha þ. 1
ZOZNAM DRUHOV ODPADOV, NA ZNEâKODĕOVANIE KTORÝCH JE
PREVÁDZKOVATEď OPRÁVNENÝ
Na základe rozhodnutia þ. þ.782 ± 27825/2010 âim/373280107/Z4 ±SP zo dĖa
22.09.2010 v þasti C ± 1 etapa je povolené skládkovanie nasledovných druhov odpadov:
k.þ.

Názov odpadu

Kategória
odpadu
O

02 03 04
02 06 01

Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 03

O
O

04 02 21

Odpad z chemického spracovania
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04
Odpady z triedenia papiera a lepenky urþených na
recykláciu
Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný
textil, elastomér, plastomér)
Odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22

Odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

07 02 13

Odpadový plast

O

08 04 10

O

10 01 02

Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené
v 08 04 09
Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo
zlúþeniny striebra
Popol, ãkvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov
uvedeného v 10 01 04)
Popolþek z uhlia

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

15 02 03

O

17 01 01

Absorbenty, filtraþné materiály, handry na þistenie
a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
Betón

17 01 03

Obkladaþky, dlaådice a keramika

O

17 01 07

O

19 12 04

Zmesi betónu, tehál, obkladaþiek, dlaådíc a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
Plasty a guma

O

20 01 39

Plasty

O

20 02 03

Iné biologicky nerozloåiteĐné odpady

O

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

Odpad z trhovísk

O

20 03 03

Odpad z þistenia ulíc

O

20 03 07

Objemný odpad

O

03 01 05
03 03 08
04 02 09

09 01 08
10 01 01

O
O
O

O
O
O

O

Príloha þ. 2

PrevádzkovateĐ skládky :
Skládka komunálního odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

SPRIEVODNÝ LIST ODPADU
DråiteĐ odpadu - objednávateĐ sluåby zneãkodnenia odpadu:

Obchodné meno:

....................................................

Sídlo:

....................................................

DråiteĐ (pôvodca) odpadu objednáva zneãkodnenie odpadu þ. .............................................
(uvedie sa þíslo podĐa Katalógu odpadov vyhláãka þ. 284/2001 Z.z. v platnom znení)

Pôvod odpadu

.....................................................

(oznaþenie obce/mesta, ulice, príp oznaþenie pôvodcu)

DråiteĐ (pôvodca) odpadu poveruje prepravou a zároveĖ splnomocĖuje na konanie v jeho
mene na skládke odpadov:
a) svojho zamestnanca ...................................................................... (meno, priezvisko)
b) prepravcu ..................................................................................... (obchodné meno, sídlo)
.........................................................................(meno, priezvisko vodiþa, resp. poverenej osoby)
Dátum:

.......................

Podpis:

V mene objednávateĐa koná : .............................
Peþiatka:

V prípade zistenia dodania iného druhu odpadu vyplní prevádzkovateĐ skládky:
PrevádzkovateĐ skládky zistil, åe objednávateĐ dodal odpad þ. ..............................
v mnoåstve .......................................... dĖa ....................................
Podpis:

Peþiatka:

So zmenou kategorizácie súhlasí:

Meno poverenej osoby:

V .............................. dĖa : ...................................

podpis:

Príloha þ. 3
Cenník spoloþnosti Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. na rok 2012

ýíslo
poloåky

1.

Porad.
þíslo

Celková
cena

9,50

1.2

Vytriedený stavebný odpad frakcie
do 30 cm vrátane bez prímesí
Nevytriedený stavebný odpad
frakcie nad 30 cm bez prímesí
Výkopová zemina

9,50

1,90

0,3319

11,73

30,00

6,00

6,6387

42,63

1,80
30,00

0,36
6,00

0,3319
6,6387

2,49
42,63

30,00

6,00

9,9581

45,95

21,50

4,30

9,9581

35,75

21,50

4,30

8,9623

34,76

21,50

4,30

7,9665

33,76

21,50

4,30

6,9707

32,77

21,50

4,30

5,9749

31,77

21,50

4,30

4,9790

30,77

21,50

4,30

13,2775

39,07

1.3

2.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

DPH
Poplatok
20 %
Cena v ¼ za 1 t odpadu
1,90
0,3319

Inertný odpad

3.1

3.

Základná
cena

1.1

1.4

2.

Poloåka odpadov

4.1

Ostatný odpad okrem odpadu
uvedeného v poloåkách 1.1. aå 1.4.,
3.1. aå 3.7., 4.1.
Komunálne odpady nevytriedené od
právnických osôb mimo obcí
Komunálne odpady nevytriedené od
obcí
Komunálne odpady vytriedená
jedna zloåka
Komunálne odpady vytriedené dve
zloåky
Komunálne odpady vytriedené tri
zloåky
Komunálne odpady vytriedené ãtyri
zloåky
Komunálne odpady vytriedených
päĢ zloåiek
Odpad þ. 20 02 03

11,73

