
 

Marius Pedersen, a.s. tel. +421 32 743 75 43 - 44 IČO: 34115901 ČSOB, a.s. 

Opatovská 1735 info@mariuspedersen.sk DIČ: 2020386148 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343   SWIFT: CEKOSKBX 

911 01 Trenčín www.mariuspedersen.sk IČ DPH: SK2020386148 zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, odd: Sa, vl: 54/R 

ZMLUVA Č. 15 110 / 01 

o poskytovaní služieb 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/199 1 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len Zmluva) 

 

 

Objednávateľ:  Obec Sielnica              

                                                   Sielnica 210 

  962 31 Sielnica 

Konajúca:                                                   Anna Gavajdová, starostka obce      

IČO:                 00 320 242 

Bankové spojenie:                                    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                              SK98 0200 0000 0000 0282 6412 

Telefón:  0918 696 090      

E – mail:   starosta@sielnica.sk   

        

a 

 

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a. s. 

zapísaná v : obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl. 54/R 

Sídlo: Opatovská 1735, Trenčín 911 01 

Konajúca : Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

                                                             Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

Zastúpená: Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky 

                na základe plnej moci č. 05/MP/21 zo dňa 19.3.2021 

IČO  :                                                          34 115 901 

DIČ :                                                            2020386148 

IČ DPH:                                                       SK2020386148 

Bankové spojenie:                                    ČSOB, a. s.  

IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 

Telefón: 045 / 5321 764 

e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk 
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ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že uzatvorením tejto  Zmluvy o poskytovaní služieb s Poskytovateľom neporušil 

žiadne ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  Ak sa vyhlásenie Objednávateľa učinené podľa predchádzajúcej 

vety ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ zodpovedá za škodu, 

ktorá Poskytovateľovi takto vznikla. 

2. Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby 
v oblasti nakladania s odpadom, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v Zmluve;  

 

ČLÁNOK II. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci zberu, prepravy, 
zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov. 

2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. 

3. Za komunálny odpad je pre potreby tejto zmluvy považovaný odpad k. č. 20 03 01 – zmesový komunálny 
odpad, k.č. 200 307 – objemný odpad, k.č. 200 203 – biologicky nerozložiteľný odpad a  k.č. 200 308 - 
drobný stavebný odpad. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať službu podľa článku č. III 
tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK III. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.   Predmetom zmluvy je zo strany Poskytovateľa  zabezpečenie nasledujúcich služieb pre Objednávateľa: 
 

 Pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu k.č. 200 301 z nádob na odpad 
podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy 

 Vývoz a zneškodnenie objemného odpadu k. č. 200 307, biologicky nerozložiteľného odpadu (odpad 
s cintorínov)  k.č. 200 203 a drobného stavebného odpadu k.č. 200 308 z veľkoobjemových kontajnerov 7-
20 m3 vrátene ich poskytnutia a pristavenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Vývoz sa uskutoční na základe 
objednávky Objednávateľa.  

 Pravidelné poskytovanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, zhodnotení alebo 
zneškodnení podľa platných právnych predpisov. 
 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vývoz odpadu, ktorý nespĺňa požiadavky definované touto 
zmluvou. V tomto prípade  navrhne Objednávateľovi vhodný spôsob zneškodnenia odpadu. 

3. Poskytovateľ  bude spolupracovať s Objednávateľom pri zabezpečení primeranej propagácie 
a informačnej bázy pre výkon zberu a ďalších činností pri nakladaní s komunálnym odpadom na území 
obce. 
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ČLÁNOK IV. 

VÝVOZ ODPADU A INTERVAL VÝVOZU 

 

1. Miestom služby je územie obce - Objednávateľa. 
2. Vývoz zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom zberových nádob bude pravidelne a to každých 

14 dní podľa vopred určeného harmonogramu Poskytovateľom. 
 

a) Poskytovateľ  určí deň vývozu zmesového komunálneho odpadu v rámci príslušného týždňa, na základe 
svojich harmonogramov a oznámi ho Objednávateľovi. Poskytovateľ má právo zmeniť deň pravidelného 
vývozu, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové podmienky. Túto zmenu je povinný oznámiť Objednávateľovi 
najneskôr 7 dní pred dňom pravidelného vývozu. 

b) Odpadové nádoby musia byť v deň vývozu vyložené pred nehnuteľnosťou, resp. pripravené na verejne 
prístupné miesto, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie tak, aby boli prístupné pre zberové 
vozidlo. 

c) Zber sa vykonáva vozidlom prispôsobeným na hydraulické vyklápanie zberných nádob a kontajnerov. Pre 
zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú len typizované 110,  120, 240 a 1100 litrové nádoby. 

d) Zberné nádoby a kontajnery poskytovateľ bude vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, 
bezpečnostným, požiarnym a iným vadám, alebo ku poškodeniu životného prostredia. 

e) Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov bude vykonávaný na základe písomnej (alebo 
elektronickej)  objednávky Objednávateľa. Poskytovateľ  je potom povinný poskytnúť kontajnery, 
pristaviť ich a vykonať vývoz odpadu z určených kontajnerov najneskôr do piatich pracovných dní od 
oznámenia požiadavky Objednávateľom. 

f) Poskytovateľ zodpovedá za dobrý technický stav kontajnerov, ktorými poskytuje službu objednávateľovi. 
Objednávateľ nie je oprávnený  poskytnuté kontajnery manipulovať prostredníctvom tretích osôb. 

g) Poskytovateľ poskytne, v prípade záujmu Objednávateľa, formou prenájmu potrebný počet jednotlivých 
druhov kontajnerov na vývoz odpadu. V tomto prípade je poskytovateľ povinný starať sa o ich technickú a 
hygienickú spôsobilosť počas trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom. Objednávateľ zodpovedá za 
škody spôsobené na prenajatých kontajneroch a je povinný ich nahradiť. 
 

 

ČLÁNOK V. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 

   

1. Zber a preprava komunálnych odpadov bude vykonávaná podľa  tejto zmluvy a pri dodržaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

2. Pozemné komunikácie Objednávateľa musia byť prispôsobené pre prejazd zberového komunálneho 
vozidla. 

3. V prípade, že v ulici, či časti obce bude komunikácia neprejazdná pre zberové  komunálne vozidlo 
(zaparkované autá, konáre stromov zasahujúce do vozovky, počas zimného obdobia nezjazdná vozovka 
a pod.), Poskytovateľ nezodpovedá za nevykonanie vývozu v dôsledku takejto prekážky. 

4. Nádoby určené na vývoz odpadu sú typizované 110 litrové plechové nádoby, 120 a 240 litrové plastové 
nádoby  s možnosťou uchopenia (zakvačenia) nádoby  na hydraulický vyklápač zberového vozidla, alebo 
1100 litrové kontajnery, plechové alebo plastové, s možnosťou uchopenia na hydraulický vyklápač.   

5. Nádoby budú v deň zberu odpadu vyložené na okraji vozovky či chodníka,  pričom priestor medzi 
nádobou a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez rozkopávok, snehových bariér a pod.) pre 
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bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po vyprázdnení odpadových nádob budú tieto vrátené posádkou 
zberového vozidla na pôvodne miesto.   

6. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie netypizovaných nádob resp. kontajnerov. 
7. Nádoba nebude vyprázdnená v prípade, že obsahuje horúci popol alebo iný nežiaduci   odpad, ktorý tam 

nepatrí (stavebný materiál, zemina, kusy nábytku, nebezpečný odpad   a iné prímesi) a  o tejto 
skutočnosti poskytovateľ upozorní Objednávateľa. 

8. V prípade vývozu odpadu z nádob, ktoré nevlastní Poskytovateľ, vlastníci sú povinní tieto nádoby 
udržiavať v dobrom stave. Poskytovateľ zaistí opravy odpadových nádob poškodených pri manipulácii 
jeho vinou  najneskôr  do 14 dní od vzniku poškodenia. V prípade, že nádoba nie je funkčná, resp. nie je 
v dobrom technickom stave, nemusí byť vyprázdnená. 

9. V prípade znečistenia verejného priestranstva vplyvom zberu odpadu a vyprázdňovania zberných nádob 
alebo kontajnerov je Poskytovateľ povinný takéto znečistenie okamžite odstrániť.  

10. V prípade, že nádoby na odpad, vo vlastníctve pôvodcov nie sú typizované, alebo nemajú funkčné veká, 
prípadne sú preťažené, alebo sú to plastové nádoby bez označenia kvality ich výroby ( CE ), a dôjde 
z týchto dôvodov k ich poškodeniu, čo v takomto prípade  Poskytovateľ nemôže eliminovať, 
nezodpovedá Poskytovateľ za ich prípadné poškodenie. 

11. Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s nádobami odstráni Poskytovateľ  na vlastné náklady. 
12. Objednávateľ sa zaväzuje platiť dohodnutú cenu za poskytnuté služby a v prípade potreby poskytnúť 

primeranú súčinnosť. 
13. V prípade, že vývoz odpadu nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, podľa harmonogramu, 

Poskytovateľ zabezpečí výkon náhradného vývozu najneskôr do 48 hodín.  
14. Požiadavky na zmeny počtu jednotlivých druhov odpadových nádob na príslušných stanoviskách alebo 

intervalov ich vývozu je Objednávateľ povinný oznámiť písomnou formou a doručiť ich,  najneskôr do 
25-teho kalendárneho dňa príslušného mesiaca, pričom tieto zmeny budú uskutočnené od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca. V prípade, že Objednávateľ neoznámi požiadavky na zmeny včas, budú tieto 
akceptované až od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca . 

15. V prípade požiadavky Objednávateľa na mimoriadny vývoz odpadu tento Poskytovateľ uskutoční  na 
základe písomnej objednávky Objednávateľa. 

16. Objednávateľ sa zaväzuje informovať obyvateľov ako aj ostatných pôvodcov odpadu na území obce 
o pravidlách a podmienkach zberu odpadov. 

17. Poskytovateľ nie je povinný vyviezť či odstrániť odpad nachádzajúci sa mimo miesta – stanovišťa 
určeného na umiestnenie odpadu - nádob. 

18. Poskytovateľ  je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinný dodržiavať všetky platné 
právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce. 

 

ČLÁNOK VI. 

MIESTO ULOŽENIA ODPADU 

 

1. Miestom pre zneškodňovanie alebo zhodnotenie odpadov z územia Objednávateľa je zmluvné zariadenie 
na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov Poskytovateľa. 
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ČLÁNOK VII. 

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Jednotkové  ceny za poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1  a sú stanovené v súlade s  §3 zák. NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena je vyjadrená v eurách. 
3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku cien za predmet zmluvy iba v prípade, ak dôjde 

k zmene zákonom stanovenej výšky zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládke odpadov, alebo 
z dôvodu rastu spotrebiteľských cien/inflácie/. Takáto zmena je možná iba o príslušnú zmenu výšky 
zákonného poplatku za uloženie odpadov, a v prípade inflácie o harmonizovaný index spotrebiteľských 
cien (HICP/Harmonized Index of Consumer Prices) za predchádzajúci kalendárny rok vydaný pre Slovenskú 
republiku. Zmluvné strany sa dohodli a Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade, ak vyššie uvedený index 
HICP prestane byť publikovaný alebo nebude môcť byť použitý z akéhokoľvek iného dôvodu, bude na 
základe tohto ustanovenia automaticky nahradený iným indexom, ktorý je svojím charakterom a svojou 
štruktúrou najpodobnejší indexu HICP a ktorého vývoj v predchádzajúcich rokoch sa najviac približoval 
vývoju indexu HICP dovtedy používaného v tejto Zmluve, a to prioritne indexom porovnateľným pre 
Slovenskú republiku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ bude HICP index pre príslušný rok 
záporný, platí, že hodnota HICP indexu je 0,00 %. Jednostrannú zmenu výšky ceny podľa predchádzajúcich 
viet tohto bodu tejto Zmluvy aplikuje Poskytovateľ doručením písomného oznámenia o zmene ceny 
Objednávateľovi. K zmene výšky ceny dochádza aj zmenou príslušnej sadzby DPH. Zmena ceny v dôsledku 
zmeny sadzby DPH sa uplatňuje automaticky účinnosťou zmeny príslušného právneho predpisu. 

4. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
5. Poskytovateľ musí poskytnutie služby vyúčtovať mesačne s overiteľným spôsobom a to dokladmi  ktorými  

sú potvrdené záznam resp. potvrdenia o vykonaných  službách s uvedením dátumu,  počtu vyvezených 
nádob,  druhu odpadu a množstve odpadu. Cena za poskytnutie služby za mesiac je súčet súčinov cien 
jednotlivých služieb zo súčtami jednotlivých množstiev uvedených v potvrdených záznamoch o vývoze a 
skutočne vykonaných množstiev podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

6. Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 30 dňovou splatnosťou odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 
fakturácie. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre Objednávateľa. 

7. Ak poskytovateľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 
Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

8. Akékoľvek iné zmeny cien, okrem  zmien uvedených v Článku VII. bod 3. tejto zmluvy, možno vykonať len 
vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

 

ČLÁNOK VIII. 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 

 

1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa Zmluvy prechádza z Objednávateľa na 
Poskytovateľa okamihom prevzatia odpadu. 

2. Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
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3. Pri preberaní odpadu, prípadne pri manipulácii s ním poskytovateľ nesie zodpovednosť za vzniknuté škody 
a bude vystupovať ako držiteľ odpadu v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

 

ČLÁNOK IX. 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Zmluva sa  uzatvára na dobu určitú na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2023 resp.do vyčerpania finančného 
limitu objednávateľa, podľa toho, čo nastane skôr. 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 
Poskytovateľa. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany Objednávateľa. 

3. Podstatným porušením zmluvy zo strany Poskytovateľa je opakované nevykonanie vývozu  odpadu  
v súlade s touto Zmluvou,  na ktoré bol Poskytovateľ písomne upozornený Objednávateľom, a následne 
ani  do 10 dní Poskytovateľ nezjednal nápravu. 

4. Podstatným porušením zmluvy zo strany Objednávateľa je nedodržanie dohodnutých platobných 
podmienok. 

5. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
Zmluvné strany pre prípad odstúpenia od zmluvy vylúčili aplikáciu ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, teda vylúčili povinnosť vracať si navzájom  už poskytnuté plnenia. 

6. Zmluvný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán.  
 

 

ČLÁNOK X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Po ukončení platnosti tejto zmluvy je Objednávateľ povinný vrátiť všetky odpadové nádoby, ktoré mu boli 
poskytnuté späť, a to v stave zodpovedajúcom ich veku a príslušnému opotrebeniu, k akému dochádza 
pri ich bežnom používaní a manipulácii.  

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

3. Ostatné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným 
zákonníkom a Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Táto Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke Objednávateľa. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako 1.1.2022.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové informácie 
a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva budú považovať za utajené a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať tretím osobám a budú tieto informácie 
chrániť. 

7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali, 
s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito a zrozumiteľne túto zmluvu 
podpisujú. 
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8. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení. 

9. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si  zmluvu dôkladne prečítali a rozumejú ustanoveniam 
zmluvy a jej prílohy, a že súhlasia so všetkými ustanoveniami a ich právnymi následkami. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jednotkové ceny za poskytované služby v prílohe č. 1. 
 

 

V Trenčíne, dňa 30.12.2021                                                                 V Sielnici, dňa 30.12.2021 

 

 

 

 

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

Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva                                                Anna Gavajdová, starostka obce 

 

 

 

 

 

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

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
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Príloha  č. 1 - cenník 

    

  

Popis služby MJ 

Cena za 

jednotku bez 

DPH 

Cena za 

jednotku s 

DPH 

1. 

Zber zmesového komunálneho odpadu 200 301 

prostredníctvom 110 lit., 120 lit., 240 lit. a 1100 lit. 

nádob 

t 77,00 92,40 

2. 

Pristavenie a odvoz odpadu z VOK 7-20 m3 vrátane 

ich poskytnutia pre odvoz (200 307 objemný, 

200 308 drobný stavebný, 200 203 biologicky 

nerozložiteľný a 200 301 komunálny odpad) 

1 vývoz 101,50 121,80 

3. Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho 

odpadu 200 301 prostredníctvom nádob 
t 40,72 48,86 

4. 
Zhodnotenie alebo zneškodnenie objemného 

odpadu 200 307 z VOK 
t 40,72 48,86 

5. Zhodnotenie alebo zneškodnenie drobného 

stavebného odpadu 200 308 z VOK 
t 40,72 48,86 

6. 
Zhodnotenie alebo zneškodnenie biologicky 

nerozložiteľného odpadu 200 203 z VOK 
t 40,72 48,86 

7. 

Množstvový zber 110/ 120 lit. nádoby vrátane 

zhodnotenia alebo zneškodnenia zmesového 

komunálneho odpadu 200 301 v intervale 1 x 14 dní  

ks 2,40 2,88 

8. 

Množstvový zber  240 lit. nádoby vrátane 

zhodnotenia alebo zneškodnenia zmesového 

komunálneho odpadu 200 301 v intervale 1 x 14 dní 

ks 4,80 5,76 

9. 

Množstvový zber 1100 lit. nádoby vrátane 

zhodnotenia alebo zneškodnenia zmesového 

komunálneho odpadu 200 301 v intervale 1 x 14 dní 

ks 24,00 28,80 

 

Uvedené ceny neobsahujú zákonný poplatok za uloženie odpadu v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 

Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 
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s prerozdeľovaním príjmov za uloženie odpadov. Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním neobsahujú 

náklady na úpravu odpadu pred skládkovaním v zmysle novely č. 460 zákona 79/2015 Z.z. 

 

 

V Trenčíne, dňa 30.12.2021                                                V Sielnici, dňa 30.12.2021 

 

 

 

 

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

Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva                                                Anna Gavajdová, starostka obce 

 

 

 

 

 

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

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
 

 

 

                                                    


