
 

 

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

1. Účastník I.  

 

Názov:             Združenie TKO SEMETEŠ n.o. 

So sídlom:   Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka   

IČO:             36 137 952 

DIČ:                                            2020134765 

Zapísaný:   Krajský úrad v Žiline, registračné číslo OVVS/NO-1/98 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:   IBAN: SK27 0900 0000 0050 3041 0011 

Zast.:                   Vladimír Holka – riaditeľ organizácie 

(ďalej len ako „účastník I.“) 

 

A 

 

2. Účastník II.  

 

Obchodné meno:            Obec Staškov 

So sídlom:                                   Ul. J. Kronera č. 588, 023 53 Staškov 

IČO:     00 314 293 

DIČ:                                             0000314293    

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  2796 15001/5600 

Zast.:                    Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce   

(ďalej len ako „účastník II.“) 

 

(spolu len ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú zmluvu za nasledovných podmienok 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je manipulácia a zabezpečovanie zvozu komunálneho odpadu 

v 1100 l, 240 l,  120 l  a 110 l nádobách + VOKY (kontajnery) 5 m3, 7 m3 (ďalej len ako 

„zberné nádoby“), ktoré sa nachádzajú v priestoroch účastníka II.  

 

Čl. II. 



Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Účastník I je povinný, realizovať zvoz komunálneho odpadu v zberných nádobách  

podľa kalendára zvozu obce okrem VOKOV (kontajnery) a to podľa objednávky obce.  

 

2.2. Účastník I je povinný zabezpečovať plynulý zvoz komunálneho odpadu. 

 

2.3. Účastník I je povinný v prípade poruchy zvozového mechanizmu zabezpečiť náhradu na 

zabezpečenie plynulosti zvozu. 

 

2.4 Účastník I je povinný manipulovať so zbernými nádobami tak, aby nedošlo k 

ich poškodeniu. 

 

2.5 Účastník II je povinný umiestniť zberné nádoby na také miesto, ktoré zodpovedá 

podmienkam pre prístup zvozového mechanizmu. 

 

2.6 Účastník II je povinný včas nahlásiť každú zmenu, ktorá môže narušiť alebo ovplyvniť  

zvoz. 

 

2.7 Účastník II zodpovedá za dobrý technický stav zberných nádob, ktorých zvoz 

zabezpečuje účastník I.  

 

2.8 Účastník II zodpovedá za to, že zberné nádoby nebudú preťažované. 

 

2.9.  Predmet zmluvy sa riadi na základe odsúhlaseného a platného Kalendáru Zberu 

a prepráv.  

 

Čl. III. 

Platobné podmienky 

 

3.1. Účastník II sa zaväzuje uhradiť účastníkovi I za poskytovanie predmetu zmluvy cenu 

určenú nasledovne:  

 

- za VOK 5 m3 a 7 m3 vo výške  80,56 € bez DPH  a 96,67 € s DPH 

- za 1100 l nádobu  vo výške 9,48 € bez DPH a 11,37 € s DPH 

- za 240 l nádobu  vo výške 1,94 € bez DPH a 2,33 € s DPH 

- za 120 l nádobu  vo výške  1,61 € bez DPH a 1,94 € s DPH 

- za 110 l nádobu vo výške  1,64 € bez DPH a 1,94 € s DPH 

- za uloženie zmesového komunálneho odpadu vo výške  27,- € za 1 tonu bez DPH 

a 32,40 € s DPH 

- poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. a Zákona č. 79/2015 

o odpadoch v znení neskorších predpisov vo výške 12,- € za 1 tonu. 

 

 

3.2. Zmluvné ceny je možné meniť na základe rozhodnutia Správnej rady TKO Semeteš. 

3.3. Účastník I bude fakturovať účastníkovi II dva krát do mesiaca.  

 

 



 

Čl. IV. 

Doba trvania zmluvy 

 
4.1.  Zmluva sa uzatvára na dobú neurčitú.   
 
4.2. Zmluvný vzťah sa končí:  

- dohodou zmluvných strán, 
- výpoveďou. 

 

4.3  Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je šesť mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.   

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1  Účastník I. vyhlasuje že v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú splnené tieto 

podmienky:  

 -  účastník II vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi  

(mesto a obce združené v TKO Semeteš)  nad účastníkom I kontrolu obdobnú kontrole, 

akú vykonáva  nad vlastnými organizačnými zložkami, 

-  viac ako 80% činností danej právnickej osoby (Účastník I) sa vykonáva pri plnení 

úloh, ktorými ju poverili právnické osoby kontrolované tými istými obstarávateľmi  

 - u účastníka I nie je žiadna priama účasť  súkromného kapitálu. 

 

5.2 Účastník I. prehlasuje, že je verejným obstarávateľom v zmysle zákona 

 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

5.3  Účastník I. sa bude riadiť v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

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

 

 

5.4 Zmluvné strany súhlasia s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy  a prehlasujú, že 

bola uzavretá vážne, slobodne a určito, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

5.5 Obsah zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

 



5.6  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

5.7  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpise druhej zo 

zmluvných strán obdrží každá strana po jednom rovnopise. 

 

5.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Čadci dňa 01.01. 2020 

 

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

        účastník I.              účastník II. 

     ZDRUŽENIE TKO SEMETEŠ n.o.         za obec Staškov               

            zast.Vladimír Holka                                                          Ing. Ladislav Šimčisko                 


