
Zmluva o nakladaní s odpadom

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej 
len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 35 793 848
DIČ: 2020204846
IČ DPH: SK2020204846
Zap.: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.: 22260/B
Zast.: Roman Oškera, konateľ
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
č.ú.: SK62 0200 0000 0040 9284 5155

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

Obec Píla 
Píla 900 89 
IČO: 00 305 031
Zast.: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. - starosta 

(ďalej len „Držiteľ odpadu“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Preambula 

Zmluvné  strany,  vychádzajúc  zo  zákonných  povinností  držiteľa  odpadu  podľa  ustanovenia   §  14  zákona  č. 
79/2015 Z.  z.  o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej  len 
„Zákon o odpadoch“),  sa v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení  dohodli na nasledovných podmienkach nakladania s odpadom:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov, a to na 
základe  Rozhodnutia  OÚ  v Pezinku,  odbor  životného  prostredia,  č.  ŽP/ODP/3794/2001-Sch  zo  dňa 
19.12.2001,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa  15.01.2002  a  Prevádzkovateľ  je  zároveň  aj  držiteľom 
integrovaného povolenia  vydaného Rozhodnutím Slovenskej  inšpekcie životného prostredia,  Inšpektorátu 
životného  prostredia  Bratislava,  odbor  integrovaného  povoľovania  a  kontroly  zo  dňa  14.5.2004,  číslo: 
783/OIPK/04-Ko/720070103,  ktorým  sa  povolilo  vykonávanie  činnosti  v prevádzke  „Skládka  odpadov  – 
Dubová,  s.r.o.“  a integrovaného  povolenia  vydaného  Rozhodnutím  Slovenskej  inšpekcie  životného 
prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 
29.06.2016,  číslo  3498-20289/37/2016/Zál/720070103/Z10,  ktoré  mení  a dopĺňa  integrované  povolenie 
vydané Rozhodnutím č. 783/OIPK/04-Ko/720070103 (ďalej len „Rozhodnutia“). 

2. Skládka odpadov Prevádzkovateľa uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy je umiestnená  na parcele registra 
„C“ č. 368/3, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 12.826 m2, parcele registra „C“ č. 368/4, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, parcele registra „C“ č. 368/12, druh pozemku: Ostatné plochy, 
o výmere 5 064 m2,  parcele  registra  „C“  č.  368/13,  druh  pozemku:  Ostatné plochy,  o výmere 6.287 m2, 
parcele registra „C“ č. 368/14, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 4.552 m2, parcele registra „C“ č. 
368/15, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 3.565 m2, parcele registra „C“ č. 368/23, druh pozemku: 
Ostatné plochy, o výmere 50.000 m2,v katastrálnom území Dubová, obec Dubová, okres Pezinok,  zapísané 
na LV č. 1098 /ďalej len „Skládka odpadov“/. 
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Článok II.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava spôsobu a podmienok, za ktorých Prevádzkovateľ vykonáva pre Držiteľa 
odpadu zneškodňovanie odpadov jeho uložením na Skládke odpadov, a to spôsobom uvedeným v prílohe č. 
2 Zákona o odpadoch, kód činnosti D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

2. Na základe tejto  Zmluvy a za podmienok  v nej  stanovených sa  Prevádzkovateľ  zaväzuje  vykonávať  pre 
Držiteľa  odpadu  zneškodňovanie  odpadov  ich  uložením na  Skládke  odpadov,  za  čo  sa  Držiteľ  odpadu 
zaväzuje Prevádzkovateľovi platiť cenu za nakladanie s odpadom vo výške a spôsobom podľa článku IV. 
tejto Zmluvy.

Článok III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Držiteľ odpadu sa zaväzuje pred odovzdaním odpadu Prevádzkovateľovi splniť všetky zákonné povinnosti 
držiteľa odpadu, a to najmä povinnosti uvedené v ustanovení § 14 Zákona o odpadoch.

2. Držiteľ  odpadu  sa  zaväzuje  odpad podľa  tejto  Zmluvy  na  svoje  náklady  a  nebezpečenstvo  dopraviť  na 
Skládku  odpadov  a odovzdať  ho  Prevádzkovateľovi  za  účelom zneškodnenia  odpadu  jeho  uložením na 
Skládke odpadov. 

3. Prevádzkovateľ  sa  zaväzuje  odpad  podľa  tejto  Zmluvy  od  Držiteľa  odpadu  prevziať  a zabezpečiť  jeho 
zneškodnenie  uložením  na  Skládke  odpadov  v súlade  s touto  Zmluvou,  Rozhodnutiami,  Zákonom 
o odpadoch. 

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými na základe tejto 
Zmluvy nakladá v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR             č. 365/2015 Z.z., ktorou  
sa ustanovuje Katalóg odpadov, oddelene viesť a uchovávať evidenciu, ako aj plniť ďalšie povinnosti podľa 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch. 

5. Prevádzkovateľ  sa  zaväzuje  pri  každom  odovzdaní  odpadu  vystaviť  Držiteľovi  odpadu  vážny  lístok 
preukazujúci množstvo odovzdávaného odpadu a dátum jeho odovzdania na Skládke odpadov. 

6. Držiteľ  odpadu alebo ním splnomocnená či  poverená osoba sa zaväzuje skontrolovať  na vážnom lístku 
vystavenom Prevádzkovateľom číselný kód odpadu a dátum jeho odovzdania na Skládku odpadov, čo Držiteľ 
odpadu potvrdí svojím podpisom.

7. Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že na Skládku odpadov bude odovzdávať iba druhy odpadov, uvedené v prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, že: 
 Držiteľ  odpadu odovzdá na Skládku odpadov iný druh odpadu ako je  uvedený v prílohe č.  1  tejto 

Zmluvy, resp. v Rozhodnutiach a zároveň Prevádzkovateľ v súlade s Rozhodnutiami má oprávnenie na 
nakladanie s takýmto druhom odpadu, zaväzuje sa Držiteľ odpadu za zneškodnenie takéhoto odpadu 
zaplatiť cenu podľa platného cenníka Prevádzkovateľa, 

 Držiteľ  odpadu odovzdá na Skládku odpadov iný druh odpadu ako je  uvedený v Prílohe č.  1  tejto 
Zmluvy, resp. v Rozhodnutiach a zároveň Prevádzkovateľ v súlade s Rozhodnutiami nemá oprávnenie 
na  nakladanie  s takýmto  druhom  odpadu,  vzniká  Prevádzkovateľovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej 
pokuty vo výške 1.000,00€. za každý takýto prípad. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Držiteľa 
odpadu povinnosti takýto odpad na vlastné náklady a nebezpečenstvo  odstrániť zo Skládky odpadov, 
a to najneskôr do 2 dní odo dňa, kedy bol na to vyzvaný Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má popri 
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu porušením povinnosti Držiteľa 
odpadu vznikla vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

8. Držiteľ odpadu sa zaväzuje odovzdávať na základe tejto Zmluvy Prevádzkovateľovi výlučne druhy odpadov 
uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, resp. odpady uvedené v Rozhodnutiach. V prípade, že. 

9. Držiteľ odpadu sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok Skládky odpadov a pokyny Prevádzkovateľa 
alebo ním splnomocnenej  či  poverenej  osoby.  Držiteľ  odpadu podpisom tejto  Zmluvy potvrdzuje,  že bol 
oboznámený s prevádzkovým poriadkom Skládky odpadov. 
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Článok IV.
Cena 

1. Držiteľ  odpadu  sa  zaväzuje  za  zneškodnenie  odpadu  jeho  uložením  na  Skládke  odpadov  zaplatiť 
Prevádzkovateľovi cenu za zneškodnenie odpadu vo výške uvedenej pre jednotlivé druhy odpadov v Prílohe 
č.  2  tejto  Zmluvy  /ďalej  len  „Cena  za  zneškodnenie  odpadu“/.  K Cene  za  zneškodnenie  odpadu  bude 
pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.

2. V Cene za zneškodnenie odpadu nie je zahrnutý poplatok za uloženie odpadu na Skládku odpadov vo výške 
stanovenej v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení (ďalej 
len „Zákon o poplatkoch“). 

3. Držiteľ  odpadu  ako  poplatník  podľa  ustanovenia  §  2  ods.  1  Zákona  o  poplatkoch  je  povinný  súčasne 
s úhradou ceny za zneškodnenie odpadov uhradiť Prevádzkovateľovi aj poplatok obci za uloženie odpadu na 
Skládku odpadu vo výške vypočítanej v súlade so Zákonom o poplatkoch. 

4. Cena za zneškodnenie  odpadu vrátane poplatku  obci  v súlade s ods.  3  tohto článku  Zmluvy  je  splatná 
dvakrát  mesačne,  vždy  k 15.  dňu  príslušného kalendárneho mesiaca  a ku koncu každého kalendárneho 
mesiaca, a to na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
Podkladom pre  zaplatenie  Ceny  za  zneškodňovanie  odpadu  a vystavenie  faktúry  sú  vážne  lístky,  ktoré 
Prevádzkovateľ vystavil a odovzdal Držiteľovi odpadu v súlade s článkom III. ods. 5 tejto Zmluvy a Zákonom 
o odpadoch.

5. V prípade, že sa Držiteľ odpadu dostane do omeškania s úhradou Ceny za zneškodňovanie odpadu podľa 
faktúr vystavených Prevádzkovateľom v súlade s touto Zmluvou,  má Prevádzkovateľ  nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej  sumy za každý, aj  začatý deň omeškania.  Zmluvné strany 
vyhlasujú, že výšku úroku z omeškania považujú za primeranú zabezpečovaným záväzkom a takáto výška 
úroku z omeškania v súlade s ustanovením § 369d zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení nezakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok V.
Trvanie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.01.2022 do31.12.2022 .  

2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy zo strany ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán za podmienok stanovených v tomto článku Zmluvy. 

3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana, ktorá Zmluvu 
neporušila  oprávnená  v  prípade,  že  zmluvná  strana,  ktorá  porušila  Zmluvu,  nevykoná  nápravu  ani  po 
písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka 
musí byť min. 14 dní, odstúpiť od Zmluvy.

4. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane 
na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri v čase odosielania odstúpenia.

Článok VI.
Vyhlásenia Zmluvných strán a súčinnosť

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto 
Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu a bezo zvyšku 
prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich 
plniť riadne a včas.

3. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto Zmluvou nie sú 
v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona 
alebo iným.
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Článok VII.
Vzájomná komunikácia a doručovanie

1. Za účelom vzájomnej komunikácie si Zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje:

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Adresa: Hlavná 39, 900 90 Dubová
Zodpovedná osoba: PhDr. Roman Oškera
Telefón: 0903 771 767
e- mail: skladka@dubova.sk
Kontaktné údaje Držiteľa odpadu:

Adresa:                                                              Obec Píla
Zodpovedná osoba: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Telefón: 0903 850 647
e-mail:                                                               ou@obecpila.sk

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov uvedených v ods. 1 
tohto  článku  Zmluvy.  V  opačnom prípade  zmluvná  strana,  ktorej  nebola  oznámená  zmena  kontaktných 
údajov uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy včas druhou zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie 
svojich zmluvných povinností  ani za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane, ak k porušeniu povinnosti 
alebo ku škode dôjde v dôsledku neoznámenia zmeny kontaktných údajov druhou zmluvnou stranou.

3. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej  len „Výzva“/  jednej zmluvnej  strany /ďalej  len 
„Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená 
osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, 
ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom 
Adresát  zásielku  prevzal  alebo  odmietol  prevziať,  alebo  dňom,  v ktorý  sa  zásielka  zaslaná  na  adresu 
Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej 
zásielke uvedený údaj  „adresát  neznámy“.  Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne 
v pracovný  deň v čase  do  16.00  hod.,  považuje  sa  za  doručenú  v momente  úspešného  prenosu,  resp. 
doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú 
a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, adresu 
ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná 
strana  nesplní  túto  povinnosť,  nebude  oprávnená  namietať,  že  neobdržala  akúkoľvek  Výzvu  a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu  o uložení odpadu na Skládku 
odpadov  –  Dubová,  zo  dňa  23.12.2002,  uzatvorenú  medzi  Prevádzkovateľom  ako  prevádzkovateľom 
a Držiteľom odpadu ako pôvodcom. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
obdrží po jednom rovnopise. 

3. Táto Zmluva  môže byť  zmenená len  formou písomných dodatkov  po  ich predchádzajúcom odsúhlasení 
obidvoma Zmluvnými stranami. 

4. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo 
nevykonateľnosť  nespôsobí  neplatnosť  ostatných  ustanovení  tejto  Zmluvy  s  výnimkou,  ak  by  tieto 
ustanovenia  nemohli  byť  oddelené  od  ostatného  obsahu  Zmluvy  pre  povahu  Zmluvy,  jej  obsah  alebo 
okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá. 

5. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce 
vyhlásenia, zmluvy a porozumenia,  či už ústne alebo písomné, týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto 
Zmluvy. 

6. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti  explicitne neupravené touto 
Zmluvou  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia  platných  právnych  predpisov  Slovenskej  republiky.  Práva 
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a povinnosti  uložené touto  Zmluvou,  ako  i pojmy ňou  používané,  sa  budú vykladať  a aplikovať  v súlade 
s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich 
vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná 
a vážna,  ako  aj  prostá  akéhokoľvek  omylu  a  na  znak  súhlasu  ju  vlastnoručne  podpisujú,  čím  Zmluva 
nadobúda platnosť.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022. 

V Dubovej, dňa 29.11.2021

Prevádzkovateľ:                                         Držiteľ odpadu:                          

_______________________________                 _______________________________
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.                                 Obec Píla
PhDr. Roman Oškera RNDr.. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD
konateľ                                            starosta

Príloha č. 1
Cenník
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