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Zmluva o nakladaní s odpadmi 
 

uzatvorená v súlade s § 81 odst.13 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 
Poskytovateľ :   EKO - BONUS spol. s r.o. 

so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
    IČO: 50 318 098, DIČ: 
    bankové spojenie :  

  číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Odd.: Sro, vl.: 65696/L 
štatutárny orgán : Radoslav Ševčík,  konateľ spoločnosti     
 
(ďalej aj len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Objednávateľ:  Mesto Bytča 

  so sídlom Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
  IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
  bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 
  číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
  štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 
  (ďalej aj len „Objednávateľ“) 

 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 
 

Čl. 1. 
 Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti tejto zmluvy je Poskytovateľ ako obchodník 

a sprostredkovateľ, podľa § 98 ods.1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o odpadoch“) oprávnený 
vykonávať zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber a obstarať prepravu ďalej 
špecifikovaného odpadu, ktorý sa vyskytuje na území mesta Bytča. 

 
2. Poskytovateľ je oprávnený nakladať s nižšie uvedenými odpadom na základe registrácie, registračné 

číslo povolenia  je r.č.02/2016-HYL, OU-KM-OSZP-2016/000798-002/Sim. 
 

3. Zhodnocovanie a prepravu zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom oprávneného subjektu.  
 

4. Táto zmluva sa uzatvára na základe procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
realizovaného priamym rokovacím konaním podľa § 81 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 
 

Čl. 2  
Druhy odpadov 

 
Predmet zmluvy sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov z komunálneho odpadu, ktoré sú 

špecifikované vo Vyhláške MŽP SR  č. 365/2015 Z. z. (katalóg odpadov).  
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- 20 02 01   biologicky rozložiteľný odpad 
 
 

Čl. 3 
Ceny, dodacie a platobné podmienky 

 
1. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Poskytovateľ vykoná činnosti uvedené v čl. 1 tejto 

zmluvy za odplatu vo výške 54,00 eur (slovom: päťdesiatštyri eur) za jednu tonu odpadu. V cene je 
zahrnutá príslušná DPH.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predbežné množstvo odobratého odpadu bude 600 ton za kalendárny 
rok. Skutočné množstvo odpadu môže byť aj väčšie. Ak by skutočne odobraté množstvo odpadu malo 
byť väčšie ako 1.500 ton za kalendárny rok, vyžaduje sa výslovný súhlas Poskytovateľa s takýmto 
množstvom odobratého odpadu. 

 
3. Poskytovateľ zabezpečí prepravu odpadu z miesta na území Mesta Bytča dohodnutého zmluvnými 

stranami (podmienka EXW), lokality Sihoť pri Váhu, a to na základe písomnej objednávky odoslanej 
Objednávateľom na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa alebo mailovú adresu 
ekobonussro@gmail.com, najmenej 5 kalendárnych dní pred dňom termínu plánovaného odvozu. 
Skutočné množstvo odvezeného odpadu bude stanovené na základe vážneho lístku predloženého 
Poskytovateľom a vystaveného pri odovzdaní odpadu oprávnenému subjektu na zhodnocovanie. 

 
4. Odplatu za vykonané činnosti v súlade s touto Zmluvou uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi na 

základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy do 10-
teho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

 
5. Faktúra vystavená Poskytovateľom musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musia byť riadne, úplne a čitateľne 
vyplnené vážne lístky preukazujúce množstvo odvezeného odpadu za predchádzajúci kalendárny 
mesiac.  

 
6. Ak faktúra vystavená Poskytovateľom nebude mať náležitosti podľa bodu 5. tohto článku, 

Objednávateľ bez zbytočného odkladu faktúru vráti Predávajúcemu na opravu; lehota na plnenie 
podľa bodu 7. tohoto článku v takomto prípade neplynie.  

 
7. Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa do 

30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom s náležitosťami podľa bodu 5. tohto 
článku.  

 
 

Čl. 4 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že preprava, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov bude 

uskutočnené v súlade v súlade s predpismi o ochrane a tvorbe životného prostredia, platnými 
a účinnými v Slovenskej republike, najmä Zákonom o odpadoch. Poskytovateľ je povinný pri plnení 
povinností podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, inak zodpovedá v plnom 
rozsahu za škodu tým spôsobenú. 

 
2. Poskytovateľ je povinný vždy do 31. januára každého kalendárneho roka predložiť hlásenie 

o množstve zozbieraného komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok na území Mesta 
Bytča v zmysle platnej právnej úpravy. 
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3. Objednávateľ je oprávnený odovzdávať Poskytovateľovi iba odpad uvedený v čl. 2 tejto zmluvy 
a Poskytovateľ je povinný prevziať na prepravu iba odpad uvedený v čl. 2 tejto zmluvy. 

 
 

Čl.5. 
 Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné stany sú povinné poskytovať si navzájom maximálnu súčinnosť pri plnení Zmluvy v záujme 

najefektívnejšieho naplnenia jej účelu.  
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou prednostne 

riešiť mimosúdne vzájomným rokovaním. 
 
3. Ak mimosúdne riešenie sporu nebude možné, príslušným na rozhodnutie vo veci bude všeobecný 

súd príslušný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; rozhodným právom bude právo platné 
a účinné v Slovenskej republike. 

 
4. Poskytovateľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že proti nemu nie je vedené žiadne 

exekučné konanie, konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, nie je podaný návrh na začatie 
takýchto konaní ani mu nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto 
konaní. Poskytovateľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že mu nie sú známe ani žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takých konaní, ktoré by mohli mať vplyv na platnosť 
podnikateľského oprávnenia Poskytovateľa na splnenie povinností podľa Zmluvy alebo ktoré by 
mohli mať zásadný vplyv na ekonomickú situáciu Poskytovateľa alebo jeho schopnosť splniť 
záväzok podľa Zmluvy. 

 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 
 
2. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené alebo dopĺňané iba písomnou formou po dohode 

zmluvných strán číslovaným dodatkom k Zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  
 
3. Táto zmluva sa s ohľadom na predpokladanú hodnotu zákazky uzatvára na dobu 36 mesiacov. Obidve 

strany môžu zmluvu vypovedať s 3 mesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
4. Obidve Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich 

slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, tri sú určené pre Objednávateľa 

a jedno pre Poskytovateľa. 
 
6. Poskytovateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne 
účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho  zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča.  

 
V  Bytči, dňa  13.5.2020                                              V Kysuckom Novom Meste, dňa  13.5.2020                                                     
 
 
 
 
 
         .....................................................                                 ....................................................... 
                     Radoslav Ševčík                                                       Ing. Miroslav Minárčik    
                konateľ Poskytovateľa                 primátor Mesta Bytča 
 
 
 
 


