
Zmluva o odvoze odpadu uzatvorená v zmysle § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Doddy spol. s.r.o. 
sídlo: Ružová dolina 7, 821 09 Bratislava 
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Kubaľa PhD. 
IČO: 31 671 926 
IČDPH: SK2021166356 

Dodávateľ: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 
sídlo: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica 
štatutárny zástupca: Ing. Gúčik Ľubomír, konateľ spoločnosti 
IČO: 44 299 311 
IČDPH: SK2022649431 

Po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov je zabezpečovanie prenájmu veľkoobjemových kontajnerov, 
odvozu, zneškodnenia a uloženia nasledovných odpadov z veľkoobjemových kontajnerov 
umiestnených pri SALAMANDRA RESORT A HOTEL, Horný Hodrušský tajch, 966 61 Hodruša Hámre. 

• Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov, katalógové 
číslo 150 106 - zmiešané obaly 

• Iné komunálne odpady, katalógové číslo 200 307 - objemný odpad 
Odvoz bude realizovaný na základe telefonickej objednávky. 

III. 

Cena, fakturácia a platobné podmienky 

Cena za odvoz zmiešaných obalov, katalógové číslo 150 106 a objemných odpadov, katalógové 
číslo 200 307 z veľkoobjemových kontajnerov: 
Cena za 1 km: 1,22 EUR + platná sadzba DPH 
Manipulácia 1 hodina: 16,00 EUR + platná sadzba DPH 
Prenájom 1 ks veľkoobjemového kontajnera za mesiac: 5,00 EUR + platná sadzba DPH 
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Bzenica: 33,00 EUR + platná sadzba DPH 
Poplatok za uloženie odpadov je v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 

Ostatné odvezené odpady dodávateľ prefakturuje odberateľovi podľa platného cenníka 
schváleného medzi dodávateľom a spoločnosťou Bzenex BMP, s.r.o. Bzenica. 

Služby súvisiace s odvozom odpadom bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi vždy do 10 dní 
po ukončení kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia. 



IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Dodávateľ sa zaväzuje: 

• Zabezpečiť odvoz včas a podľa požiadaviek objednávateľa, v prípade technických závad 
uskutočniť odvoz v náhradnom termíne. 

• Uložiť veľkokapacitný kontajner na stanovište, odkiaľ bol odobratý, prípadne podľa 
požiadavky objednávateľa. 

• Vyhradzuje si právo neodviesť kontajner v prípade, že v kontajneri sa bude nachádzať 
nebezpečný odpad. 

• Vyhradzuje si právo nevyviesť kontajner v prípade, že stanovište bude nedostupné. 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

• Odstrániť prekážky znemožňujúce vjazd vozidla a manipuláciu s kontajnerom. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 16.01.2019. 
Táto zmluva ruší zmluvu o odvoze komunálneho odpadu uzavretú dňa 20.11.2012. 
Záväzky zmluvných strán z tejto zmluvy je možné meniť iba písomným, vzájomne odsúhlaseným 

dodatkom. 
Zmluvu je možné vypovedať písomne, v jednomesačnej lehote, ktoré začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
Pokiaľ zmluva niektoré otázky vyslovene neupravuje, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
v platnom znení. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Obidva 
rovnopisy majú platnosť originálu. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom 16.01.2019 a účinnosť deň po dni zverejnenia na webom sídle 

V. 
Záverečné ustanovenia 

dodávateľa. 

'artizá 

konateľ spoločnosti 


