Zmluva o zavedení a realizácii systému
zberu jedlých olejov a tukov z domácností
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov –
Obchodného zákonníka SR a v súlade s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „Zmluva“)
Zmluvné strany:
ZBEROL s.r.o.
Sídlo: Športová 856, 946 31 Chotín
IČO: 46056998
DIČ: 2023206977
IČ DPH: SK2023206977
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2885 2234
SWIFT: TATRSKBX
Telefón:+421 905 329 889,
E-mail: zberol21@gmail.com
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28525/N
V mene spoločnosti koná: Gábor Kádek - konateľ
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)
a
Mesto Štúrovo
Sídlo: Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo
IČO: 00309303
DIČ: 2021060789
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK44 0200 0000 0001 7502 2172
SWIFT: SUBASKBX
V zastúpení primátorom mesta: Ing. Eugen Szabó
Kontaktná osoba: Ing. Marian Máčai
Telefón: +421 905 749 252, +421 36 2851 320
E-mail: oks@sturovo.sk, marian.macai@sturovo.sk
(ďalej len ako „Mesto“)
(„Oprávnená osoba“ a „Mesto“ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)
uzavreli nasledovnú zmluvu:
Čl. I Predmet zmluvy
1. Mesto je podľa § 81 ods. 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na jej území.
2. Oprávnená osoba je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je okrem iného aj podnikanie
v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (Výpis z obchodného registra
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spoločnosti ZBEROL s.r.o. tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, Rozhodnutie Okresného úradu
Komárno č. OU-KN-OSZP-2019/004045-2-So tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy).
Oprávnená osoba vyhlasuje, že je držiteľom všetkých povolení, oprávnení a licencií
potrebných k plneniu predmetu tejto Zmluvy v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri nakladaní so
zložkami komunálneho odpadu vzniknutými a zozbieranými na území Mesta a zaradenými
podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„Vyhláška“) do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady
z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu, a to konkrétne
podľa čl. II tejto Zmluvy.
4. Oprávnenej osobe vzniká právo nakladať s odpadom uvedeným v čl. I. ods. 3
a čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy na území Mesta, dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy, za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.
5. Oprávnená osoba berie na vedomie, že Mesto má uzatvorenú osobitnú Zmluvu
o poskytovaní služieb spojených so zberom, odvozom a zneškodnením tuhého
komunálneho odpadu s dodávateľom: Komunálne služby a odpadové hospodárstvo
Štúrovo, a.s. (predtým: AVE Štúrovo a.s.), so sídlom: Komenského 18, 94301 Štúrovo,
IČO: 44564350, spoločnosť zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Nitra,
v oddieli Sa, vložka č. 10390/N. V zmysle predmetnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety
tejto Zmluvy sa spoločnosť Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo,
a.s. považuje za výlučného dodávateľa Mesta a z uvedeného dôvodu sa táto Zmluva môže
uzatvoriť iba s písomným súhlasom spoločnosti Komunálne služby a odpadové
hospodárstvo Štúrovo, a.s., ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
Čl. II Druhy odpadov
1. Podľa čl. I. ods. 3 tejto Zmluvy sa táto Zmluva vzťahuje na nasledovné druhy odpadov
špecifikované vo Vyhláške:
a)
20 01 25 – jedlé oleje a tuky
Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Oprávnená osoba na svoje náklady vykonáva podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
nakladanie s odpadmi, t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov
špecifikovaných v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy na území Mesta v ňou zabezpečených
zberných nádobách formou mobilného zberu, pričom v prípade porušenia tohto
ustanovenia je Mesto oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy. Oprávnená osoba sa za účelom
plnenia svojich zmluvných povinností zaväzuje:
a) vykonať zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadu uvedeného v čl.
I. ods. 3 a čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy formou mobilného zberu z domácností na území
Mesta vozidlom podľa schváleného harmonogramu. Harmonogram mobilného zberu
(termín a rozpis zastávok) schvaľuje zamestnanec Mesta oprávnený rokovať vo
veciach tejto Zmluvy.
b) skontrolovať a odvážiť odobraté množstvo odpadu a následne elektronickou poštou
informovať Mesto o odobratom množstve odpadu v kilogramoch.
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c)

pri každom preberaní odpadu zamestnanec Oprávnenej osoby vypíše a potvrdí
odobratie odpadu v zbernom liste.
d) zaplatiť Mestu odplatu podľa čl. IV. tejto Zmluvy.
2. Mesto sa za účelom plnenia svojich zmluvných povinností zaväzuje:
a) zorganizovať mobilný zber odpadu uvedeného v čl. I. ods. 3 a čl. II. ods. 1 tejto
Zmluvy z domácností na území Mesta v PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd 1L,
1,5L, 2L, prípadne 5L od jedlého oleja),
b) vykonať osvetu pre obyvateľov Mesta pre dostatočné informovanie obyvateľov Mesta
o povinnostiach uvedených v písm. a) tohto ustanovenia tejto Zmluvy,
c) schvaľovať a archivovať zberné listy.
3. Oprávnená osoba je povinná nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
4. Oprávnená osoba sa ďalej zaväzuje plniť všetky svoje povinnosti ukladané zákonom
o odpadoch, Vyhláškou, Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
všeobecne záväznými nariadeniami Mesta, ktoré sa týkajú odpadov, ako aj ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Oprávnená osoba bude dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenia Mesta
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta a Všeobecne záväzné nariadenia mesta
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta.
6. Oprávnená osoba sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu,
s ktorými na základe tejto Zmluvy nakladá podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov), podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti oddelene viesť
a uchovávať evidenciu o množstve prijatých odpadov, spôsobe zabezpečenia zhodnotenia,
prípadne zneškodnenia odpadu a za každý ukončený mesiac zasielať údaje o množstvách
odpadov vyzbieraných z územia Mesta odovzdaných fyzickými osobami, a to do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca a za každý ukončený kalendárny rok zasielať Mestu vyplnené
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho roka.
7. Oprávnená osoba je povinná:
a) pri zbere odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám
na životnom prostredí a majetku,
b) zamedziť takému konaniu, v dôsledku ktorého by došlo k umiestneniu už vyzbieraných
odpadov do zberných nádob na komunálne odpady, umiestnených na území Mesta
v rámci ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov.
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Čl. IV Odplata a náklady
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnená osoba zaplatí Mestu za odobratý odpad uvedený
v čl. I. ods. 3 a čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy cenu vo výške 0,15 EUR (slovom: pätnásť
eurocentov) za 1kg. Uvedená cena je cenou bez DPH.
2. Mesto sa za účelom vyúčtovania odplaty podľa čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy zaväzuje vystaviť
a zaslať Oprávnenej osobe faktúru. Mesto sa zaväzuje vystaviť faktúru k poslednému dňu
príslušného kalendárneho polroka a zaslať túto faktúru Oprávnenej osobe v lehote
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
3. Vyúčtovanie odobratého množstva odpadu sa uskutoční na základe množstva odobratého
odpadu uvedeného v zbernom liste odpadu, ktorý bol vyhotovený Oprávnenou osobou
podľa čl. III. ods. 1 písm. c) tejto Zmluvy a schválený Mestom podľa čl. III. ods. 2 písm.
c) tejto Zmluvy. Takto schválený zberný list bude prílohou každej faktúry.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej Mestom podľa tejto Zmluvy je
14 kalendárnych dní počítaných odo dňa jej vystavenia.
5. Oprávnená osoba sa zaväzuje uhradiť odplatu na bankový účet Mesta uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy alebo na faktúre.
6. Oprávnená osoba nemá nárok na finančné plnenie z rozpočtu Mesta za nakladanie
s odpadmi v súlade s touto Zmluvou.
ČL. V Doba trvania Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká:
a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia
výpovede druhej Zmluvnej strane,
c) zánikom Oprávnenej osoby bez právneho nástupcu,
d) odstúpením od Zmluvy.
Čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva umožňuje Mestu uzavrieť obdobnú zmluvu aj s inými oprávnenými osobami
na území Mesta.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými
oboma Zmluvnými stranami.
3. Táto Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia prináležia každej
Zmluvnej strane.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou
Zmluvných strán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným
súdom Slovenskej republiky podľa platných právnych predpisov.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.
6. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a
povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude Zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy
odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení
od tejto Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný
prejav vôle druhej Zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej
Zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku
od druhej Zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka
za doručenú uplynutím desiateho dňa po jej odovzdaní na poštovú prepravu bez ohľadu
na to, či bola skutočne doručená adresátovi.
9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta v súlade s § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka - v znení neskorších predpisov.
10. Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že Zmluva bola
spísaná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na
niektorú zo Zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
Prílohy:
1. Výpis z obchodného registra
2. Rozhodnutie Okresného úradu Komárno č. OU-KN-OSZP-2019/004045-2-So
(reg. číslo 2/2019),
3. Súhlas spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.
4. Harmonogram mobilného zberu
V Štúrove, dňa: 22.05.2019
-------------------------Mesto Štúrovo
Ing. Eugen Szabó, v. r.
Primátor mesta

V Chotíne, dňa: 22.05.2019
---------------------------------------------------------------ZBEROL s.r.o.
Gábor Kádek, v. r.
Konateľ spoločnosti
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