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ZMLUVA 

 

O ZBERE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ 

OBCE JELKA 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“)  

 

Medzi zmluvnými stranami: 

 

1. 

Názov: Obec Jelka 

Zastúpená: Ing. Gabriel Kiš 

Sídlo: Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO: 00306011 

DIČ: 2021006691 

 (ďalej len „obec Jelka“) 

 

a 

 

2. 

Názov: KOW s.r.o. 

Zastúpená: Peter Viczián 

Sídlo: Námestie Slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany 

IČO: 47 117 907 

DIČ: 2023756361 

Kontakt: +421 911 464 394, info@kow.sk 

(ďalej len „oprávnená osoba“) 

 

(„obec Jelka“ a „oprávnená osoba“ ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) je za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na 

území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, 

ak tento zákon neustanovuje inak  

2. Podľa § 81 ods. 2 zákona o dopadoch sa komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. 

3. Oprávnená osoba je právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie v oblasti 

nakladania s odpadmi.  
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4. Miestom prevádzky sa rozumie stavba poľného hnojiska umiestnená na parcelách 726/2, 726/3, 

726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8 v katastrálnom území Nová Jelka, ktorej vlastníkom je 

spoločnosť KOW s.r.o., ktoré je určené na realizáciu projektu ,,EKO Dvor Jelka“. 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave 

nasledovných zložiek komunálneho odpadu vzniknutých a na území obce Jelka a zaradených 

podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou 

sa ustanovuje katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do skupiny 20 – Komunálne 

odpady vrátane ich zložiek a triedeného zberu. 

 

Por. 

č. 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov 

Kategória 

odpadu 

1. 200101 Papier a lepenka O 

2. 200138 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

3. 200139 Plasty O 

4. 200201 Biologicky rozložiteľný odpad O 

5. 200202 Zemina a kamenivo O 

6. 200302 Odpady z trhovísk O 

7. 200303 Odpady z čistenia ulíc O 

8. 200307 Objemný odpad O 

9. 200308 Drobný stavebný odpad O 

 

 

(ďalej len ,,odpad”) 

 

Čl. III. 

Povinnosti oprávnenej osoby pri nakladaní s odpadom 

 

1. Oprávnená osoba KOW s.r.o., zast. konateľom spoločnosti Peter Viczian so sídlom spoločnosti 

Námestie Slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 47 117 907, DIČ: 2023756361, zapísaná 

na Okresnom súde Trnava, Obchodný register, v oddiele Sro, č. 31546/T je oprávnená 

vykonávať nasledovné činnosti: 

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

2. Oprávnená osoba sa zaväzuje : 

a) Pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, 

b) Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu  len u osoby, ktorá má na túto 

činnosť oprávnenie podľa osobitných predpisov, 
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c) Predložiť na vyžiadanie zmluvy a doklady s úplnými a pravdivými informáciami 

preukazujúcimi ďalší spôsob nakladania s odpadom a to až do jeho konečného 

zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

3. Oprávnená osoba sa ďalej zaväzuje: 

a) zaraďovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov, s ktorými nakladá podľa Katalógu 

odpadov, 

b) umožniť fyzickým osobám odovzdanie odpadov uvedených v Čl. II. v mieste 

prevádzky, podľa článku I. bod. 5 tejto zmluvy, 

c) odovzdanie druhov odpadov uvedených v Čl. II bude spoplatnené. Výška ceny za 

odovzdanie toho ktorého druhu odpadu bude pre fyzické osoby upravená v sadzobníku, 

ktorý bude najneskôr do 28. februára zaslaný na obec Jelka pre uvedený rok a bude 

taktiež vyvesený v mieste prevádzky oprávnenej osoby, na rok 2019 sadzobník bude 

pre Obec Jelka zaslaný do ............ 2019,   

d) oprávnená osoba umožní fyzickým osobám odovzdávanie odpadu v mieste prevádzky 

v rozsahu najmenej 10 hodín za mesiac a najviac v množstve 150 kg pre fyzickú osobu,  

e) zasielať obci Jelka vyplnené tlačivo ,,Evidenčný list odpadu” uvedený v prílohe č. 1 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. O 

evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (ďalej len ,,vyhláška č. 366/2015 Z.z.”) a to: 

1. štvrťročne vždy do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka 

pre odpady vyzbierané na území obce Jelka, 

2. do 28 februára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na 

území obce Jelka (Podľa jednotlivých katalógových čísel za uplynulý 

kalendárny rok. 

f) do „Evidenčného listu odpadu“ zasielaného obci Jelka zahŕňať vyzbierané odpady 

výhradne od fyzických osôb s trvalým pobytom v Jelke, čím sa zabezpečí 

preukázateľnosť vzniku odpadov na území obce Jelka. Za týmto účelom oprávnená 

osoba vedie adekvátnu evidenciu pôvodcov odpadov uvedených v Čl. II . 

 

3.   Oprávnená osoba je ďalej povinná: 

a) dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa nakladania s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území Slovenskej republiky, 

b) zosúladiť činnosť nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s 

platným Programom odpadového hospodárstva obce Jelka, 

c) zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu kompostovaním,  

d) prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vytriedených zloženiek komunálneho 

odpadu podľa hierarchie odpadového hospodárstva.  

 

Čl. IV. 

Úhrada nákladov 

 

1. Táto zmluva je bezodplatná. 

2. Oprávnená osoba berie na vedomie, že nemá žiaden nárok na náhradu vynaložených nákladov 

na činnosti podľa tejto zmluvy. 
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Čl. V. 

Kontrola 

 

 Zmluvné strany sa dohodli, že obec Jelka má právo kontrolovať plnenie povinností podľa tejto 

zmluvy za nasledovných podmienok. 

 

1. zamestnanci obce Jelka vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať udeleným poverením na 

predmetnú kontrolu, 

2. obec Jelka musí oprávnenej osobe oznámiť plánovaný výkon kontroly najneskôr 24 hodín 

vopred,  

3. oprávnená osoba umožní povereným zamestnancom nerušený vstup do svojich prevádzkových 

priestorov pri dodržaní bezpečnostných predpisov a predloží na vyžiadanie doklady s úplnými a 

pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom v súlade s platnými 

právnymi predpismi.   

 

Čl. VI. 

Doba trvania a ukončenia zmluvy 

 

1.    Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2.    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) zánikom oprávnenej osoby bez právneho nástupcu 

c) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, pričom 

odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.  

 

3.    Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) konanie oprávnenej osoby súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré by viedlo k 

právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu o uložení pokuty za správny delikt podľa § 

117 zákona o odpadoch, 

b) konanie oprávnenej osoby ktoré je v rozpore s článkom III tejto zmluvy. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Jelka v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka a §5a zákona č.  211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody alebo ak to 

bude vyplývať zo zmien právnych predpisov a to formou písomného dodatku. 

3. Právne vzťahy zvlášť neupravené touto zmluvou  sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o odpadoch a 

ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z realizácie tejto zmluvy sa pokúsia riešiť 

predovšetkým formou zmieru a v prípade neúspechu zmiernej cesty sa uvedené spory budú 

riešiť v príslušnosti súdov Slovenskej republiky.  

5. Ustanovenia zmluvy ktoré sa stanú neplatnými neplatnými v dôsledku zmien príslušných 

právnych predpisov nezakladajú neplatnosť celej zmluvy.  Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť 

tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť 

účel tejto zmluvy. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetnú zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani 

za nenápadne nevýhodných podmienok, uvedenú zmluvu si prečítali, porozumeli jej a nemajú 

proti jej forme ani obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.   

V Jelke,  dňa  V Jelke,  dňa 

Za Obec Jelka  
Za oprávnenú osobu, KOW 

s.r.o. 

Ing. Gabriel Kiš  Peter Viczián 

   starosta obce Jelka              konateľ spoločnosti 

 

 


