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ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení 

Cl. 1. 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ : Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 
so sídlom: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica 
IČO: 44 299 311 
DIČ: 20 22 64 94 31 
IČDPH: SK2022649431 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 
15162/S 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK23 0200 0000 0024 8498 0453 
e-mail: panova@mspszc.sk 
konajúca prostredníctvom: štatutárny zástupca Ing. Ľubomír Gúčik - konateľ 
(ďalej len „poskytovateľ") 
a 
Objednávateľ: 
Sídlo /miesto podnikania/ bytom: 
IČO: 
DIČ: 
IC DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
e-mail: 
konajúca prostredníctvom: 
(ďalej len „objednávateľ") 

Eva Murányiová - PIZZA PRONTO ZC 
Dolná 18, 966 81 Žarnovica 
46 419 705 
10 75 69 20 02 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK 12 0900 0000 0004 1127 4452 
evamuranyiova@gmail.com 

ČI. 2. 
Predmet plnenia zmluvy 

2.1 Objednávateľ privezie na Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. vytriedený priemyselný 
odpad. Vytriedené zložky musia byť pripravené na rýchlu a jednoduchú manipuláciu (napr.: 
kartón a papier zviazaný, prípadne v plast, vreciach, plast , kov a sklo v plast, vreciach). 
Objednávateľ akceptuje hmotnosť odpadu odváženú/zistenú poskytovateľom. 

2.1.1. V prípade odvozu veľkokapacitných kontajnerov poskytovateľom s priemyselným 
odpadom bude účtovaná preprava podľa platného cenníka. 

2.2 Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa zhodnocovanie priemyselného odpadu 
produkovaného objednávateľom. 
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2.3 Priemyselný odpad objednávateľa predstavuje odpad, ktorý vzniká pri činnostiach 
tvoriacich predmet podnikania, a preto je tento odpad klasifikovaný ako odpad z podnikateľskej 
činnosti podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odpad 
z priemyselnej činnosti nie je spoplatnený v miestnom poplatku za komunálne odpady. 

2.4 .1 Priemyselný odpad bude zhodnotený, keď bude obsahovať nasledujúce druhy odpadov: 

Katalógové 
číslo 

Druh odpadu Kateg. 
odpadu 

Popis odpadu 

15 01 01 obaly z papiera 
a lepenky 

O kartónové obaly (krabice), podľa možnosti zložené 
a zviazané, čisté bez prímesí iných materiálov 
a častí plastových fólií 

15 01 02 obaly z plastov O plastové fólie a plastové fľaše stlačené, bez prímesí 
iných materiálov uložene v plat. vreciach, väčšie 
kusy môžu byť voľne ložené 

15 01 07 obaly zo skla O čisté bez prímesí iných materiálov, uložené vo 
vreciach 

15 01 04 obaly z kovu 0 čisté bez prímesí iných materiálov, uložené vo 
vreciach 

Poskytovateľ zaradí vyseparované zložky do katalógu odpadov. Na základe potvrdenia o váhe 
odpadu vystaví Vážny lístok a Potvrdenie o prevzatí odpadu. Váha z Vážneho lístka a katalógové 
číslo z Potvrdenia o prevzatí odpadu objednávateľovi slúži na vedenie evidencie. 
Po skončení kalendárneho roka zašle poskytovateľ Potvrdenie o zhodnotení (hned1 po doručení 
Potvrdenia o zhodnotení odpadu zo strany zhodnotiteľa), no najneskôr do 15. februára 
aktuálneho roka. Objednávateľovi slúži Potvrdenie o zhodnotení odpadu pre podanie Ohlásenia 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre Okresný úrad, odbor životného prostredia. 

ČI. 3. 
Cena a platobné podmienky 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za prevzatie a zhodnotenie 
vytriedeného priemyselného odpadu podľa bodu 2.4.1 . Odplata sa vypočítava ako súčin 
celkovej hmotnosti obalov v tonách, ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu a zhodnotenia 
v príslušnom štvrťroku a sadzby za komoditu určených podľa príslušných príloh k tejto zmluve. 
Súčasťou vypočítanej odplaty n ie je daň z pridanej hodnoty. K vypočítanej odplate sa pripočíta 
DPH vo výške zodpovedajúcej sadzbe podľa príslušného platného právneho predpisu. 
3.2 Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 3.1 tohto článku na základe 
vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi, a to 
prostredníctvom banky na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený vo faktúre. Cena za spracovanie 
odpadu a za následnú administratívu je určená v prílohe č. 1. 
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3.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť 
poskytovateľovi odplatu podľa bodu 3.1 tohto článku, je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak odplata poskytovateľa podľa bodu 3.1 tohto 
článku nedosiahne v príslušnom štvrťroku sumu 15 EUR bez DPH, vzniká poskytovateľovi 
nárok na mimoriadnu odplatu vo výške 15 EUR bez DPH, ktorá kryje vecné a administratívne 
náklady spojené s plnením existujúcich povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Nárok na 
mimoriadnu odplatu 15 EUR bez DPH nevzniká, ak objednávateľ neprivezie za daný štvrťrok 
vytriedený priemyselný odpad. 

ČI. 4. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
4.2 Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
4.3 Platnosť zmluvy končí: 

a) vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán 
b) výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba 

začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 
4.4 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany 
obdržia po jednom vyhotovení. 
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
4.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 
poskytovateľa podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
informácií v znení neskorších predpisov. 

V Žarnovici, dňa ..Ml.LMll.... 

n . 

objednávateľ 

Mestský podnik služieb'Žarnovica s.r.o. 
lng. Ľubomír Gúčik 
konateľ 
poskytovateľ 
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