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- Z M h W A O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

V O D P A D O V O M H O S P O D Á R S T V E 

uzatvorená podľa § 536a nasl. Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom jeho znení 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ 

Zastúpený 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: I 
Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru ÚP, S P , 
výstavby a ŽP 

Bankové spojenie 
IČO 
DIČ 

1 2 Poskytovateľ 

Zastúpený 

VÚB, pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200 
318 442 
2021162814 

T+T, a.s. 
Andreja Kmeťa 18 
010 01 Žilina 

Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 

Bankové spojenie 
IČO 
DIČ 
IČ D P H 

Ing. Miloš Ďurajka 
Ing. Miloš Ďurajka 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
36 400 491 
2020106429 
SK2020106429 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: S a , vložka č. 
10312/L 

Preambula 

1. Poskytovateľ služieb je právnická osoba založená podľa platného právneho poriadku S R , t.j. 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Podľa tohto právneho poriadku je tiež 
subjektom práva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Poskytovateľ 
prehlasuje, že je držiteľom oprávnenia na poskytovanie komplexných služieb v odpadovom 
hospodárstve, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Poskytovateľ prehlasuje, že osoby, ktoré za 
neho konajú, majú na takéto konanie plnú spôsobilosť a oprávnenie. 

2. Objednávateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok SR , je právnickou osobou, 
ktorej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho 
územia a o potreby jej obyvateľov. Samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Je tiež subjektom práva, ktorý má plnú spôsobilosť na právne úkony. Objednávateľ 
vyhlasuje, že osoby, ktoré konajú v jeho mene, majú na takého konanie plnú spôsobilosť 
a oprávnenie. 



3 Základné pojmy: 
- Komunálne odpady /ďalej len KO/ sú podľa § 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov odpady z domácností vznikajúce na území obce 
pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, za odpady z domácností sú považované aj 
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, 
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích 
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch 
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

- Triedený zber je podľa § 2 ods. 26 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zber, pri ktorom 
sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické 
spracovanie odpadu. Vykonávanie triedeného zberu je zhromažďovanie, preprava a 
zhodnocovanie podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po 
oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
Zberný dvor je zariadenie na zber a zhromažďovanie vytriedených zložiek KO, vybavené 
zbernými nádobami na jednotlivé vytriedené zložky. Zberný dvor musí mať spevnenú 
plochu, oplotenie a zabezpečenie pred odcudzením a nežiaducimiúnikmi do životného 
prostredia. Zriadenie a prevádzka musí byť v súlade s platnou legislatívou. 

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania 
nadlimitnej zákazky podľa ustanovenia § 51 zákona, č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť, vykonať a dodať objednávateľovi 
komplexné služby v odpadovom hospodárstve na území mesta Prievidza podľa § 4 ods.3 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadenia v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z 
v znení neskorších predpisov, v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami tejto zmluvy 
a objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť. 

3.2 Predmet zmluvy zahŕňa podrobnejšie: 
a) zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu od 

obyvateľov, fyzických a právnických osôb a zo všetkých druhov zberných nádob, vrátane 
vriec, 

b) zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy, V K M 
a BRO) 

c) zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemných odpadov a drobných stavebných 
odpadov, 

d) zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nebezpečných odpadov, 
elektroodpadov, 

e) zber, odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, 
f) likvidácia nepovolených skládok, 
g) prevádzkovanie zberného dvora v súlade s platnou legislatívou a v potrebnom rozsahu, 
h) prevádzkovanie kompostárne, 
i) zabezpečenie zberovej techniky a zberných nádob určených druhov, vrátane plastových 

vriec, 
j) údržba, čistenie, umývanie a dezinfekcia zberných nádob a kontajnerov a ich výmena, 
k) čistenie stanovísk kontajnerov a vymedzeného okolia, 



I) vedenie evidencie v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového 
hospodárstva a plnenie ustanovení § 19 ods. h/ zákona o odpadoch - ročnéhlásenie 
o odpadoch, ako aj ďalších prípadných legislatívnych zmien na úsekuodpadového 
hospodárstva, 

m) zabezpečovanie osvety a informovanosti obyvateľov mesta o poskytovaných službách, 
n) prípadne aj ďalšie nové v budúcnosti uložené povinnosti určené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi súvisiacimi s plnením povinností poskytovatefa pre objednávateľa 
z tejto zmluvy a neodporujúce jej účelu a obsahu. | 

3.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností objednávateľa podľa ust. § 39 ods. 17 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 

3.4 Objednávateľ si počas platnosti tejto zmluvy vyhradzuje právo jednostranne uplatňovať si 
práva, výnimky a povinnosti z tejto zmluvy podľa platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

IV. MIESTO, SPÔSOB, ROZSAH, ČAS A TERMÍNY PLNENIA 

4.1 Miestom zabezpečovania a vykonávania služieb je celé územie Mesta Prievidza, vrátane jeho 
mestských častí Veľké Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec. 

4.2 Spôsob, rozsah, čas a termíny plnenia, vykonávania služieb (ďalej len objednávka): 
a) Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového KO bude vykonávané 

podľa objednávky a harmonogramu, ktorý predloží objednávateľ vždy vopred na ním 
stanovené časové obdobie. 

b) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie drobného stavebného odpadu a objemného 
odpadu vykonávané podľa objednávky a harmonogramu, ktorý predlož! objednávateľ vždy 
vopred na ním stanovené časové obdobie. 

c) Zber, odvoz a zhodnocovanie triedených zložiek zo zberných nádob v bytovej výstavbe 
/papier, sklo, plasty, kovy, kovové obaly, V K M a B R O / vykonávané podľa objednávky a 
harmonogramu, ktorý predloží objednávateľ vždy vopred na ním stanovené časové 
obdobie 

d) Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek /papier, sklo, plasty, kovy, kovové 
obaly, V K M a B R O / v IBV bude vykonávaný vrecovým systémom vykonávaný podľa 
objednávky a harmonogramu, ktorý predloží objednávateľ vždy na vopred na ním 
stanovené časové obdobie. 

e) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie elektroodpadu a nebezpečných odpadov bude 
vykonávané podľa objednávky a harmonogramu, ktorý predloží objednávateľ vždy vopred 
na ním stanovené časové obdobie. 

f) Likvidácia nelegálnych skládok bude vykonávaná na základe písomnej objednávky 
objednávateľa. 

g) Zber, odvoz a zhodnotenie B R K O od obyvateľov vykonávané podľa objednávky a 
harmonogramu, ktorý predloží objednávateľ vždy vopred na ním stanovené časové 
obdobie. 

h) Prevádzkovanie kompostárne, ako miesta pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad a parkov, tzv. zelený odpad (najmä kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo 
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, 
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Zhromažďovanie a 
zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia zeleného odpadu dovezeného obyvateľmi 
mesta, ktorí preukázali trvalý pobyt na území mesta dokladom totožnosti a ak ide o odpad 
z územia mesta, a to v určených prevádzkových hodinách, prevzatý a odvážený 
zamestnancom prevádzky. Predpokladané ročné množstvo spracovania zeleného odpadu 
v kompostárni je cca 1 200 ton. 

i) Prevádzkovanie zberného dvora podľa harmonogramu. 



4 3 Služby uvedené v bode 4.2 tejto zmluvy budú vykonávané v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Prievidza schváleným na tento účel a v súlade s vystavenou objednávkou a 
harmonogramom objednávateľa, pripadne na základe požiadaviek objednávateľa. 

4 4 Objednávku a harmonogram podľa bodu 4.2 tejto zmluvy poskytovateľ potvrdí objednávateľovi 
písomne v lehote do 30 dní od dňa ich doručenia. Takto potvrdená objednávka a 
harmonogram je pre zmluvné strany záväzný. Zmena objednávky a harmonogramu podlieha 
schváleniu oboch zmluvných strán, ktorú musia v písomnej forme potvrdiť obe zmluvné strany 
v lehote do 14 dní od predloženia, inak platí pôvodná objednávka a harmonogram. 

4 5 Poskytovateľ bude vykonávať služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné 
nebezpečne, V prípade vykonávania časti služieb v subdodávkach nesie zodpovednosť z a 
ich vykonávanie v plnom rozsahu poskytovateľ, a to po stránke vecnej, finančnej aj časovej. 

V. Nakladanie s odpadmi 

5.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zber, prepravu a zhodnotenie prlp. zneškodnenie 
nasledovných zložiek: 

a) 060404 Odpady obsahujúce ortuť 
b) 150101 Obaly z papiera a lepenky 
c) 150102 Obaly z plastov *-« 
d) 15 01 04 Obaly z kovu 
e) 15 01 05 Kompozitné obaly / T E T R A P A C K Y / 
f) 150107 Obaly zo skla 
g) 150110 Obaly obsahujúce nebezpečné látky (NL) alebo kontaminované NL 
h) 150110 Obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. 

azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob 
ch) 150202 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontamin. NL 
i) 16 01 03 Opotrebované pneumatiky 
j) 160107 Olejové filtre 
k) 17 09 04 Drobný stavebný odpad 
0 20 01 01 Papier a lepenka 
m) 200113 Rozpúšťadlá 
n) 200114 Kyseliny 
o) 200119 Pesticídy 
P) 20 01 02 Sklo 
q) 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
r) 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
8) 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlóriluórované uhľovodíky 
t) 20 01 25 Jedlé oleje a tuky 
u) 20 01 26 Oleje a tuky iné, ako uvedené v 20 01 25 
v) 20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky 
x) 20 01 28 Farby , tlačiarenské farby, lepidla a živice, iné ako uvedené v 20 01 27 
y) 200131 Cytotoxické a cytostatické liečivá 
z) 200132 Liečivá iné 
aa) 20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 

anetriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
ab) 20 01 34 Batérie a akumulátory iné, ako uvedené v 20 01 33 
ac) 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné, ako uvedené v 20 

0121 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 
ad) 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 ad) 

0121,20 01 23 a 20 01 35 
ae) 200138 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 
af) 20 01 39 Plasty 
ag) 20 01 40 Kovy 
ah) 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 
ach) 200303 Odpad z čistenia ulíc 
ai) 200306 Odpad z čistenia kanalizácie 



200307 Objemný odpad 
200110 Šatstvo 

5.2 Všetky vytriedené zložky uvedené v bode 1 tohto článku bude poskytovatef povinný prevziať 
aj v zbernom dvore ním prevádzkovanom. 
Prevádzkovatelia kuchýň a jedální sú povinní zabezpečiť triedenie a zhodnotenie 
komunálneho odpadu písm. q) na vlastné náklady. 

5.3 Poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady priebežne po vykonaní zberov vytriedených 
zložiek ich váženie na úradne overenej váhe (po dotriedení, resp. pred zhodnocovaním). 

VI. CENA 

6.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán, v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení a je výsledkom verejného obstarávania 
podľa zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. 

6.2 Ročná výška odmeny za poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve čl. I 
tejto zmluvy je určená vo výške: 
1 433 379,20 EUR, cena bez D P H 

286 675,80 E U R 20 % DPH w . 
1 720 055,00 EUR, cena s DPH 
slovom Jedenmilíón sedemstodvadsať tisíc päťdesiatpäť eur 

Kalkulácia celkovej dohodnutej ceny podľa položiek, úkonov, množstva a počtu plnení je 
Prílohou č.1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (Formulár č.1 - cenová ponuka). 

6.3 Takto dohodnutá cena je konečná a záväzná pre obidve zmluvné strany po celú dohodnutú 
dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, okrem 
a) zmeny legislatívy týkajúcej sa zvýšenia poplatku za uloženie odpadu, zmeny sadzby DPH, 

príp. zmeny meny, 
b) v medziročnom náraste inflácie o viac ako 0,4 %. Uvedené ustanovenie je možné 

aplikovať po prvýkrát najskôr v r. 2015, podľa skutočne dosiahnutej inflácie za rok 2014 
Podkladom pre určenie nárastu inflácie budú oficiálne údaje Štatistického úradu 
Slovenskej republiky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku. Miera inflácie v S R 
za príslušný rok meraná indexom spotrebiteľských cien v danom roku oproti 
predchádzajúcemu roku. 

c) zmeny objednávky a harmonogramom dohodnutých úkonov podľa bodu 4.2 tejto zmluvy . 
d) zmeny ceny, na ktoré sa vyžaduje uzavretie písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.4 Ak sa uplatní postup podľa bodu 6.3a), 6.3b)a 6.3d) tohto článku zmluvy, je poskytovateľ a 
objednávateľ povinný uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve v lehote do 30 dní od 
doručenia výzvy ktorejkoľvek zmluvnej strany a zmeniť výšku ceny za predmet plnenia podľa 
bodu 6.2 a Prílohy č.1 tejto zmluvy Objednávateľ garantuje u 1100 I nádob na komunálny 
odpad vývoz minimálne v objeme 90 tis. vývozov /rok. V prípade jeho poklesu pod stanovený 
limit počas trvania tejto zmluvy je povinný rokovať o cene za vývoz. 

6.5 Ak objednávateľ požiada o vykonanie mimoriadneho zberu a prepravy niektorej z položiek 
uvedených v bode 4.2 bude tento vykonaný na základe objednávky a fakturovaný zvlášť podľa 
cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Úhrada za vykonané služby bude vykonávaná na základe poskytovateľom vystavených faktúr, 
navýšených o aktuálnu daň z pridanej hodnoty (ďalej DPH) v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ku dňu dodania alebo poskytnutia služby, resp. zdaniteľného plnenia. 



7.2 Podkladom pre vystavenie faktúr sú objednávateľom podpísané a potvrdené nasledovné 
doklady: 

súpis vykonaných služieb, skutočné množstvá zhodnotených alebo zneškodnených 
odpadov, skutočné množstvá vývozov 

- vážne lístky z prislušnej skládky, ktoré budú obsahovať dátum, čas, množstvo, meno 
zodpovednej osoby 
záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, ktorý bude obsahovať dátum, čas, meno 
zodpovednej osoby | 

7.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi údaje: 

obchodné meno objednávateľa a poskytovateľa, adresy sídiel 
číslo zmluvy 
číslo faktúry 
deň odoslania a splatnosti faktúry 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
označenie služby 

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa 
súpis vykonaných služieb 
podpis určeného zástupcu objednávateľa 

7.4 Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní od jej riadneho doručenia objednávateľovi. 

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

7.6 Za správne vyčíslenie sadzby D P H podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá poskytovateľ. 

7.7 Fakturácia bude vykonávaná v mesačnej periodicite, v štruktúre podľa množstva a rozsahu 
poskytnutých služieb odsúhlasených zodpovedným zástupcom objednávateľa podľa bodu 7.2 
tejto zmluvy pripojených dokladov. 

7.8 Objednávateľ bez písomného súhlasu neposkytuje zálohy a platby pred vykonaním, resp. 
dodaním služieb. | 

7.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú 
oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo. 

VIII. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 

A. Povinnosti poskytovateľa: 

8.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečovať a vykonávať všetky služby uvedené v predmete zmluvy 
včas a riadne, v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a touto zmluvou. 

8.2 Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady: 
a) prevádzkovať zberný dvor v k ú . Prievidza 
b) prevádzkovať kompostáreň. 

8.3 Poskytovateľ je povinný poskytnúť a umiestniť podľa Prílohy č.2 a bodu č 8.4 tejto zmluvy na 
zberné miesta nové zberné nádoby 110 I a 1100 I na zber a prepravu komunálneho odpadu, 
vrecká na zber a prepravu z určených rekreačných košov, nové zberné nádoby a vrecká na 
vykonávanie zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu.Pre tento účel poskytovateľ 
ocení v Prílohe č.1 položky týkajúce sa dodania týchto nádob. 

I 



8.4 Objednávateľ má právo najneskôr ku dňu 31. januára 2014 poskytovatefovi jednostranne 
upustiť povinnosť určenú v bode 8.3 tejto zmluvy o taký počet nádob, ktoré sú vo vlastníctve 
objednávateľa a o nádoby o vlastníctvo a vydanie ktorých rokuje zo súčasným 
poskytovateľom služieb. Uplatnením práva objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa 
obidve zmluvné strany zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto zmluve zohľadňujúci tomu 
zodpovedajúce zníženie ceny podľa či. VI tejto zmluvy j 

8.5 Zberné nádoby objemu 240 1 na komunálny odpad, rekreačné koše, koše na psie exkrementy 
sú vo vlastníctve objednávateľa. j 

8.6 Zberné nádoby v počte 1099 ks o objeme 1100 I určené na separovaný zber, v štruktúre: 291 
ks na plasty, 273 ks na sklo, 272 ks na papier a 263 ks na V K M + KO objednávateľ v čase 
uzavretia tejto zmluvy k dispozícii nemá. Na obdobie od 1.januára 2014 do 31 decembra 2014 
je povinný tieto nádoby zabezpečiť poskytovateľ podľa rozsahu uvedenom v prvej vete tohto 
bodu zmluvy. Od 1. januára 2015 budú umiestnené na zberných miestach prednostne nádoby 
vo vlastníctve objednávateľa. Chýbajúce nádoby od 1.januára 2015 do konca platnosti tejto 
zmluvy zabezpečí poskytovateľ. i 

8.7 Na výzvu objednávateľa je Poskytovateľ povinný najneskôr posledný deň platnosti tejto 
zmluvy odpredať Objednávateľovi zberné nádoby, ktoré obstaral počas platnosti tejto zmluvy 
za ich zostatkovú účtovnú hodnotu. Ak nebude možné určiť v čase predaja zostatkovú 
účtovnú hodnotu, zmluvné strany za zaväzujú dohodnúť iný vhodný spôsob určenia kúpnej 
ceny. 

8.8 Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady počas platnosti zmluvy zabezpečovať obnovu 
a rozmiestnenie nových nádob, výmenu, opravu, údržbu, umývanie a dezinfekciu všetkých 
zberných nádob. Ak si charakter opravy vyžiada zobratie zbernej nádoby zo stanovišťa, 
poskytovateľ zabezpečí na čas opravy náhradnú zbernú nádobu. 

8 9 Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť poistenie zvereného majetku, výkon 
činností podľa tejto zmluvy a pri výkone predmetu zmluvy zabezpečí potrebnú odbornú 
starostlivosť. 

8.10 Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu aktuálneho stavu zvereného majetku, 
vykonávať jeho inventarizáciu, spracovávať pasportizáciu majetku, priebežne viesť jeho 
aktualizáciu vrátane zmien a minimálne raz ročne, spravidla ku dňu 31. decembra 
kalendárneho roka ju predkladať objednávateľovi na odsúhlasenie. 

8.11 Poskytovateľ je povinný vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, 
bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám, pripadne ku škode na majetku 
alebo poškodeniu životného prostredia. 

8.12 Poskytovateľ má právo premiestniť zberné nádoby vo vlastníctve svojom alebo vo 
vlastníctve objednávateľa zo stanovišťa zberných nádob na dobu potrebnú pre ich 
vyprázdnenie. Po vyprázdnení je povinný ich umiestniť na pôvodné miesto 

8.13 Škody preukázateľne spôsobené pri výkone plnenia z tejto zmluvy zamestnancami 
poskytovateľa, je poskytovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady a bezodkladne ohlásiť 
objednávateľovi. 

8 14 V prípade, že objednávateľ uplatnení postup podľa bodov 8.3 až 8.6 tohto článku zmluvy, je 
poskytovateľ na vlastné náklady povinný zabezpečiť minimálne počty nových zberných nádob 
nasledovne: 

2932 ks 110 I zberných nádob | 
1130 ks 11001 zberných nádob 
1099 ks 1100 I určené na separovaný zber, v štruktúre: 291 ks na plasty, 273 ks na sklo, 
272 ks na papier a 263 ks na V K M +KO 

100 ks vriec na zber a prepravu z rekreačných košov objemu 40-70 I 
30 ks veľkoobjemových kontajnerov (7 m3) 



. 30 ks 50 I interiérových nádob na B R O pre MŠ a ZŠ 
30 ks 240 I nádob na B R O pre MŠ a ZŠ 

333 ks 11001 nádob na B R O pre H B V 
19400 ks 10 i interiérových nádob na B R O pre každú domácnosť v meste 

8.15 Poskytovateľ sa zaväzuje mesačne aktualizovať počet typizovaných nádob podľa jednotlivých 
druhov, rozmiestnených na území mesta a počet odsúhlasovať s objednávateľom. 

8.16 Poskytovateľ je povinný postupovať podľa objednávky, dodržiavať harmonogram zberov 
a služby vykonávať s náležitou odbornosťou v stanovenom rozsahu a v určených pravidelných 
intervaloch. Ak z objektívnych príčin nebude môcť poskytovateľ dodržať termín zberu, oznámi 
túto skutočnosť objednávateľovi ihneď po zistení tejto skutočnosti a službu vykoná 
v náhradnom termíne. j 

8 17 Pri vyprázdňovaní 1100 I zberných nádob na sídliskách zabezpečiť s ohľadom na miestne 
podmienky vždy čistotu v najbližšom okolí nádob. Uvedená činnosť bude vykonávaná v rámci 
dohodnutej jednotkovej ceny z a vývoz 1100 I nádoby. Po odchode zo stanoviska zo smetným 
vozidlom bude priame a bezprostredné okolie kontajnerov vyčistené od všetkých drobných 
odpadov. Rovnako je to záväzné i pri 110 I nádobách, 240 I nádobách a kontajneroch na 
triedený zber a rekreačných košoch. 

8.18 Poskytovateľ je povinný odoberať v priebehu celého kalendárneho roku do kompostárne 
odpad verejnej zelene na ďalšie spracovanie do kompostárne. 

8.19 Ďalej je poskytovateľ na požiadanie povinný bezplatne poskytovať objednávateľovi kompost 
na údržbu verejnej zefene a taktiež obyvateľom mesta v predpokladanom ročnom objeme do 
100 t/ročne, resp. v menšom množstve do výšky vlastnej kapacity kompostu. Náklady na 
spracovanie tohto odpadu má poskytovateľ zahrnuté v pol.č.28 Prílohy č.1 - kompostáreň. 

8.20 Dodržiavať platné V Z N na území mesta Prievidza o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi. j 

8.21 Pred fakturáciou mesačne predkladať objednávateľovi na odsúhlasenie súpis poskytnutých 
služieb za predchádzajúci mesiac spolu so všetkými podkladmi k fakturácii. 

8.22 Poskytovateľ raz mesačne spolu s faktúrou z a vykonané služby odovzdá objednávateľovi 
údaje o množstvách odpadov vyzbieraných na území mesta a to zhodnotených alebo 
zneškodnených odpadov, ktoré podľa Vyhlášky MŽP S R č. 283/2001 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch budú slúžiť ako podklad pre vedenie evidencie. 

8 23 Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N podľa Katalógu vystaví poskytovateľ 
„Sprievodný list nebezpečných odpadov" (ďalej len SLNO) podľa Vyhlášky MŽP S R č. 
283/2001 Z.z. v platnom znení, 

8 24 Poskytovateľ bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch odpadu 
vyzbieraných na území mesta, o ich uskladnení, zhodnotení afebo zneškodnení podľa 
platných právnych predpisov a dohodnutých podmienok s objednávateľom a túto mesačne 
predkladať objednávateľovi do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. 

8.25 Poskytovateľ je povinný vyčísliť príjem z a odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu 
a poukázať ho v plnej resp. obdržanej výške na účet objednávateľa vždy do konca mesiaca 
január nasledujúceho roku po kalendárnom roku za ktorý príjem poukazuje 

8.26 Ak poskytovateľ nesplní riadne a včas svoje povinnosti, k plneniu ktorých sa zaviazal v tejto 
zmluve, a objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia povinností poskytovateľom uloží 
príslušný orgán štátnej správy pokutu, objednávateľ bezodkladne vyzve na prerokovanie 
poskytovateľa a dohodne uplatnenie resp. neuplatnenie riadnych, resp. aj mimoriadnych 
opravných prostriedkov k uloženej sankcii. Až na základe právoplatného rozhodnutia 
príslušného orgánu je poskytovateľ v lehote a na výzvu objednávateľa povinný uhradiť 



objednávateľovi uloženú pokutu v plnej alebo alikvotnej výške ak ide o prípad spoluzavinenia 
objednávateľom. 

8.27 Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti 
spojenej so službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. 

8.28 Poskytovateľ bezodkladne informuje objednávateľa o zrušení predmetu činnosti, ktorá je 
predmetom služieb podľa tejto zmluvy, o zrušení poskytovateľa o podaní návrhu na 
vyhlásenie konkurzu na majetok poskytovateľa. 

8.29 Poskytovateľ je povinný poskytovať všetky údaje nevyhnutne potrebné pre úhradu zákonného 
poplatku za uloženie odpadov a to 1x mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. 

8.30 Poskytovateľ je povinný predkladať objednávateľovi doklady preukazujúce spôsob nakladania 
s odpadom od nasledujúcich držiteľov odpadu až po konečného zhodnocovateľa odpadu za 
každý ukončený štvrťrok v kalendárnom roku a to do 30 dní nasledujúceho mesiaca. 

B. Povinnosti objednávateľa: 

8.1 Objednávateľ určí miesta, na ktorých budú umiestnené kontajnery na komunálny odpad (viď 
harmonogram zberu - príloha č.2) * | 

8.2 Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. 
Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy. 

8.3 Objednávateľ poskytne poskytovatefovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných 
informácii k realizácii plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať poskytovateľa 
o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy. 

IX. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

9.1 V prípade, že poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy včas, v lehotách 
dohodnutých v zberovom kalendári, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za nezabezpečené služby a to za každý deň omeškania až 
do splnenia záväzku. 

9.2 Zmluvná pokuta je splatná v lehote splatnosti najbližšej fakturácie poskytovateľa služieb z a 
služby vykonané v danom kalendárnom mesiaci, pričom dotknutá fakturácia bude upravená 
poskytovateľom služieb znížením o výšku zmluvnej pokuty vyčíslenej podľa počtu dní 
omeškania, v opačnom prípade bude predmetom jednostranného zápočtu vzájomných 
pohľadávok objednávateľa a poskytovateľa. j 

9 3 Poskytovateľ služieb je oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania za omeškania 
s platením ceny služieb a to vo výške 0,02 % za každý deň omeškania vypočítaný vždy 
z omeškanej ceny služieb. 

X. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to od: 01.01.2014 do 31.12.2023, t.j. 10 rokov. 

10.2 Zmluvné strany majú právo vypovedať túto zmluvu so 6 mesačnou výpovednou lehotou pri 
závažnom porušení tejto zmluvy Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 



10.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany poskytovatefa sa pre tento účel považuje: 
a) nesplnenie bodov 8.13, 8.14 a 8.21 tejto zmluvy, 
b) opakovane preukázateľné vykonávanie služby v rozpore s podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve napriek písomnému upozorneniu a ich neodstráneniu v určenej lehote, 
c) poskytovateľ v rozpore s touto zmluvou nevykoná služby ani po doručenej výzve 

objednávateľa v lehote do 10. pracovných dní, 
d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo časť 

služieb a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, ibaže ide o spoločnosť, na 
ktorej podnikaní sa zúčastňuje poskytovateľ (dcérska spoločnosť), 

e) zistenie skutočne nevykonaných služieb predložených k fakturácii. 

10.4 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa pre tento účel považuje: 
a) meškanie s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy viac ako 60 kalendárnych dnf, 
b) úhrn výšky pohľadávok po splatnosti poskytovatefa bude viac ako 300 tis. eur bez D P H . 

XI. PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 

11.1 Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza 
z objednávateľa na zhotoviteľa v okamihu prevzatia odpadu. 

XII. RIEŠENIE SPOROV 

13 1 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak 
dohoda nebude možná, spory budú riešené súdnou cestou. 

XIII. DORUČOVANIE 

13.1 Akékoľvek oznámenie, ktoré má zaslať jedna zmluvná strana druhej podľa tejto zmluvy, 
najmä, avšak nielen, oznámenia, žiadosti, návrhy alebo iné právne úkony obsahujúce 
uplatnenie práva alebo nároku vrátane odstúpenia od zmluvy, bude doručené osobne alebo 
doporučeným listom na adresu sídla alebo adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany. 
Podmienka doručovania doporučene podľa predošlej vety sa nevzťahuje na doručovanie 
faktúr dodávateľom podľa tejto zmluvy 

13.2 Písomnosti sa doručujú zmluvným stranám na poslednú známu adresu ich sídla, alebo 
miesta doručovania uvedeného v zmluve. 

13 3 V prípade zmeny sídla, alebo adresy doručovania sú zmluvné strany povinné si túto 
skutočnosť bezodkladne navzájom oznámiť. 

13.4 Písomnosti, ktoré zmluvné strany navzájom zasielajú prostredníctvom pošty ako doporučenú 
zásielku, alebo zásielku s doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené okrem 
riadneho prevzatia aj ak: 

1 I 
a) zmluvná strana odmietla prijať zásielku, doručenie je účinné okamihom odmietnutia 

prevzatia zásielky, 
b) zásielka nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, doručenie je účinné tretí pracovný deň 

po ufožení oznámenia na pošte alebo u doručovacej služby, 
c) nebolo možné zmluvnú stranu na adrese uvedenej v zmluve zistiť a preto doručenie 

nie je možné, doručenie je účinné tretí pracovný deň po uložení oznámenia na pošte 
alebo u doručovacej služby. 

13 6 Oznámenie môže byť doručené tiež faxom, resp. e-mailom, ak bude originál oznámenia 
nasledujúci pracovný deň odoslaný doporučenou poštovou zásielkou na adresu pre poštový 
styk druhej zmluvnej strany. V prípade faxovaných a mailových oznámení sa oznámenie 
považuje za prijaté, keď má odosielateľ dôkaz bezporuchového prenosu, s podmienkou, že 
keď bude takéto oznámenie zaslané po 15:00 hod., bude sa považovať z a prijaté v 



nasledujúci pracovný deň. Až do ďalšieho oznámenia sú adresy a kontaktne údaje 
zmluvných strán platné podľa špecifikácií zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy. 

XIV. OSOBITNÉ D O J E D N A N I A 

13.1 V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany pravo požadovať od druhej 
strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

XV . ZÁVEREČNÉ U S T A N O V E N I A 

14.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, nadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve. 

14.2 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť výsledkom dohody zmluvných strán, 
vyhotovené v písomnej forme, podpísané oboma zmluvnými stranami a budú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

14 3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na 
iné organizácie. 

14 4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tato zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavieraJL 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účínnost v deň 
nasledujúci po jej zverejnenia povinnou osobou 

14 6 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2x obdrží poskytovateí a 2x 
objednávateľ. 

Z a objednávateľa: 0 5 DEC. 2013 A Za poskytovateľa: 

/ 
• K Í 

/ 

IngxfOfHOŠ Ďurajka 
člen predstavenstva a. s. 



Ptflotia č 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - z b e r , odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie 

číslo 
položky 

Údaje na rok 2013 
Cslková ročné 

c e n a s a D P H v € 
číslo 

položky 
rtáíov práce, pracovne činnosť m.j. 

Cs lková ročné 
c e n a s a D P H v € 

Pož/iámka 
číslo 

položky 
počet jednot iek rodne j.C S DPH(€j 

Cslková ročné 
c e n a s a D P H v € 

1 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie zmesovéhc komunálneho 
odpadu zo 110 M nádob (vývoz ta týždenne od rodinných domov v 
IBV mesta a finem. i* týždenne od firiem « množstvovym zberom 
1x za 11 dni od Snom s množstvovym zberom) 

157 S«60 1.300 € f/vývoz 205 348,00 € 

pod'a h»rr?*anogr*mii (b«li : v i*d.-wjtkave; 
cene :*>>«' t̂ r ej M iUji.'u. 
vrátane účelovej ' uní r n t m , bej 
lákonreho poplatku podfa lekona ŕ 

2 dodanie a nájom nádob s objemom 1101 I 963 ( ¿ta - 1 

3 

Odvoz a zneikodnovanie alebo zhodnotenie zmesovéno 
komunálneho odpadu z 1100 Iŕt nádob (vývoz 2x týždenne zo 
síanovisľ pri bytových domoch a 1 x týždenne od Snem. 2x týždenne 
od firiem s množstvovym zberom, 1x za týždeň od firiem s 
množstvovym zoerom 1x za 14 dni od firiem s množstvovym 
zberom) 

110 50S 5 030 € €/vývoz 555 840.15 f 

poc'a harmonogramu ibeni, * Jednotkovej 
cene :apo¿>tan4a| uioíne na skládku 
vrátane účelovej finertcnej reierw, bez 
tíkonnáhe pedatkj podra tskona ŕ.. 
17/2004 

4 dodanie a nájom nádob s objemom 1100 1 1 130 € €/ks - f 

5 
Odvoz s zneškodňovanie zmesovéno komunálneho odpadu z 240 
M nádob (i« týždenne, ix za 14 dni z firiem s množstvovym 
zberom) 

886 2,730 € €/vývor 2 41605 € 
podía ha'-monogremu • peappnu nedob. v 
jednotkovei cene íepoŕítané a, Cioine ne 
skládku. Der iíkonnáho poplatku podía 
sillona i 17/2004 

B 

Odvoz a zneškodňovanie alebo zhodnotenie zmesovéno 
komunálne*© odpadu r chatovej obletí fhrsf '1x mesačne 1 - 2 ks 
podľa produkcie) a komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád 
potas jarného a jesenného zberu odpadu (2x ročne cca 24 vývozov) 

78 165.660 »i €/vývoz 12 921,48 € 

rorit»estnen.e v«fic>onjemavyrr 
kontajnerov, ndvor a lesk , ľ • , 
odpedu vrátate uložneího •« skládku a 
CZe.ct«; finaninsj rsierv, podfa 
harmonogramu schváleného Msft. bas 
zákonného poplatk u oodfa íékone ŕ 
17/2004 

7 

Odvoz a zneškodnenie aleoo zhodnotenie objemného odpadu z 
domácnosti z jarného a jesenného zberu zo stanovíšť na úzamí 
masla podfa volebných obvodov (Zje/rok) vrátane zabezpečenia VOK 
počas zberu 

600 185,660 € €/vývOž 99 396.00 € 

rojmiestnenie nádob ÍVOk 7 m3i podía 
podfa harmonogramu schúleného Msft, 
odved a tneikodnenie odpadu vretene 
ulotnáho na skládku s dejovou finančnou 
rezervou, be: lákonnáhc poplatku podfa 
jekon. í. 17/2004 

8 
Odvoz a zneškodnenie ateoo zhodnotenie objemného odpadu z 
domácnosti dovezeného obyvateľmi do zberného dvora 400 143,160 € €/vývož 57 264,00 € 

cena ra výver VOk bej dopravných 
nákladov a íbenj i mesta vrátane úíoinena 
na sldadku 

9 
Odvez a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného stavebného 
odpadu z domácností z jarného a jesenného zberu zo stanovíšť na 
území niesla podfa volebných obvooov (2x/rok) 

t o o 143,160 € €/vývoz 14 316,00 € 

rotmiestnente nédofc (VO* 7 mj; podfa 
oodľa harmonogramu- schvklenábo Mtk. 
odvoi a rreii-.cdftenie odpadu vrátane 
uioír-eho FI« sklade í účelovou finančnou 
retervov ser rakorr-íhr. s tatku pon,'* 
rákonaŕ ¡7(2004 



10 Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného stavebného 
odpadu z domácnosti dovezeného obyvatalml do zberného dvora 

11 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a zneškodnenie prlp. 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

12 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a zneškodnenia prlp 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

13 
Drvenie konárov/mesto - zber a podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich odvoz na zhodnotenie 

14 
Drvenie konárov - dovoz na zberný dvor - podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad dovezených obyvateľmi do zberného 
dvora kompostáme a zhodnotenie 

15 
Drvenie konárov/mesto - zber a podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich ponechanie na mieste 
obyvatetom 

16 
Vysýpanie rekreačných košov a zneškodnenie alebo zhodnotenie 
odpadu • zber a zneškodnenie odpadu z rekreačných košov 
umiestnených na územi mesta 

17 
Vysýpanie košov na psie exkramenty (2x týždenne) zber a 
zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu z územia mesta 

18 Dodanie vreciek do košov 

60 108,000 € €/vývoz 5 400,00 e 

cena za vývoz VOK bil dopravných 
nákladov a zberu J mesta vrátane uloín-Bfv 
na ikUdt J s, úŕeiovou finančnou rezervou, 
bez zákonného poplatku podľa zákona Č 
17/2004 

30 165,660 € €/vývoz 4 969,80 € 

cena za vývoz VOK vrátene úľĎZ'ne'ho n* 
jfcládku s účelovou finančnou rezervou v 
prípade znelkodoenie odpadu, baz 
zákonného poplatku podfa likoni č. 
17/2004 

20 108,000 € €/vývoz 2 160,00 € 
cena za odvoz vriec vrátane úložného na 
.Hádku v prípad* zr.aiVodrania odpadu a 
da'iieho triedenia a zhodnotenia pri 
triedcr>ofTi odpade ztoliak KO 

1 006 35,000 € €Mi3 35 210,00 € 

jednotková cena m "i3 pod rve nej hmoty, 
prlpedré vytriedené- odpady iné ako BRKO 
zneškodniť vrátaná úloinaho na skládku s 
účelovou finančnou razovou bez 
zákonne bo poplatku podľa zákone č 
17/2004 

100 15,000 € €/m3 1 500,00 € 

jednotková cena na m3 poďvene) hmoty 
bez dop-evných nakiadov zvozu, príptdrvá 
vytrtedení odpady iná ako 8RKC 
zneikodnlt vrátane úloináho na skládku i 
účelovou finančnou rezevou bez 
Zákonného poplatku podľa zákona č. 
17/2004 

50 15,000 € €/m3 750,00 € 
jednôtková cena na m3 podrvenej hmoty 
bez dopravných nákladov z vozu pod rve na) 
hmoty 

75 644 0,650 € €/vývoz 49 168,60 € 

podfa pašportu a harmoncajrafr J, vrátane 
dodania nových nádob, drobných opráv a 
úložného na skládke Í uVaiovou finančnou 
rezervou, bez zákonného poplatku podľa 
zákona í 17/2004 

1 352 0,660 € €ŕVývoz 878,80 € 

•Dodania nádob, zber odpadu, preprava, 
zneíkodnenle vrátane láoŕneno na skládke 
.% účelovou finančnou rezevou bez 
zákonného poplatku podľa zákona č 
17/2004, podfa harmonof rámu 

100 0,110€ e/ks 11,00« 



19 
Zber odvoz a preprava na export PET fliaš z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

20 Zber, odvoz a preprava na export PAPIER z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

21 Zber odvoz a preprava na export SKLO z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

22 Zber. odvoz a preprava na export VKM + KO z 1100 I (vývoz 1x za 2 
týždne) z HBV 

23 dodanie a nájom nádom s objemom 1 100 L (291 ks na plasty. 273 
ks na sklo, 272 ks na papier a 263 ks na VKM +KO) 

24 Zber odpadu vakmi BIG BAG (vývoz podľa potreby) pri špecifických 
podmienkaoh z územia mesta (akcie MŠ. ZŠ a skúpi n obyvateľov) 

25 
Zber triedenie, úprava, odvoz a preprava na export triedeného 
zberu z IBV formou vriec na 5 zložiek odpadu (vývoz 1 x mesačne od 
rrxíinrrých domov 4 farebne vrecia) 

26 
Zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných odpadov' 
dovezených do zberného dvora alebo vytriedených z KO od občanov 

27 Zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných odpadov 
mobilnou formou zo stanovíšť v meste od občanov 

28 Kompostá/ert (mesačná paušálne platby) - prevádzkové náklady pri 
spffKOvanf cca 120O t BRO ročné 

29 
Triediaca linka (mesačné paušálne platby) - prevádzkové náklady -
triedenie podľa technologického postupu, manipulácia pri linke, 
mzdy, energie 

14 820 3,500 € €/vývoz 51 870,00 € 
podfa pasportii a harn-tonogramu, vrátene 
dodania nových nádor; 

13 988 3.500 € €Arývoz 48 958,00 € 
podfa p*5periu a harmonogramu, vrátane 
dodania nových nádob 

13 572 3,500 € •JArývoz 47 502,00 € 
podfa pasportu a harmonogramu, vrátane 
dodaní* nových nádob 

6 838 3,900 € €/vývoz 26 668,20 € 
pod (J pasportu a harmonogram J . vráta "e 
dodania nových nádob 

1 099 20,400 € €/ks 22 419,60 € nádoby na triedený zber komunálneho 
odpadu 

10 10,000 € €/Vývoz 100,00 € podfa nahlásených polledavlak, vrátane 
dodania vakov 

33 528 0.650 € €/vývoz RO 21 793,20 € 
podfa pasportu * heriTKirogramu, vrátane 
dodania vriec rai ročne celu sadu 1 V 
priebehu roku výmena poškodených pri 
vývoze podfa potreby 

361 330,000 € €/rocne 11 550,00 € 

2 1 500,000 € €/ročne 3 000,00 6 
pod'a zberových okruhov po dve soboty 2K 
ročne na jar a jete/ zo zastávkami na 
určených stanovištiach 

1 48 000,000 € €/ročne 48 000,00 € 
vstupná kontrola, väzenia, úprava drvením, 
nakladanie, zakladanie, prekopávky 
kompostu, čistenie, mzdy, energie, dane, 
vedenie evidencie, atd 

1 65 000.000 € ť/ročne 65 000,00 € 
triediaca linka, pásový dopravník, Ks, 
mostová váha, PC • toftwre - zakúpené i 
projektu HecyklaČneno fondu 



30 

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov (rnesaoné paušálne 
platby pfevádzkové náklady {príjem odpadov od obyvatefov 
vedene evooncie tvorba hlájanf. manipulácia s odovzdanými 
odpadmi} 

• Zákonný poplatok podfa zákone č 1 ?.<2004 

Spolu: 

1 2 4 0 0 0 , 0 0 0 € €/ročne 24 0 0 0 , 0 0 € 

Odber- D$o, Oo, ekmoc^tiedt;. niektoré 
dr Jhv r-ei^ípe)£n;<hodp4<í<>v. mmttkWm 
pcwiľvi hiesvni*. pfmti&kBUŠ oMH ; e 
určená v wítohe č. 1 

16 067 4 , 9 / 9 € € A ' 9 9 9 9 . 9 8 € 

1 488 411 

Ing Miloslav Sokolovský 
predseda predstavenstva 

Ing Miloš Ďurajka 
äei i piedslavenstva 




