Príloha č.1 - Cenové dojednania a podmienky poskytovania služby
( Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu)
Článok I.
Miesto a spôsob vykonávania služby
1.1. Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, katalógové číslo odpadu 20
03 01 je dohodnuté zmluvnými stranami v pravidelnom intervale a to pevne stanovený deň 1
x za 7 dní. Zber, odvoz a zhodnotenie jedlých tukov a olejov k.č. 20 03 25 je dohodnuté
zmluvnými stranami podľa požiadavky objednávateľa. Na zber jedlých tukov a olejov dodá
zhotoviteľ objednávateľovi zberovú nádobu s objemom 120 l. Zber, odvoz a zhodnotenie
triedených zložiek komunálneho odpadu
(plasty – kat. č. 20 01 39, papier – kat. č. 20
01 01, sklo – kat. č. 20 01 02, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky kat. č.
20 01 03 a kat. č. 20 01 40 kovy) je dohodnutý zmluvnými stranami 1 x za mesiac pre každý
druh odpadu. Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu doručí zhotoviteľ
včas objednávateľovi.
1.2. Vo výnimočných prípadoch (zimná kalamita, povodeň, porucha vozidla, a pod.) vykoná
zhotoviteľ službu v náhradnom termíne. Zhotoviteľ je povinný o týchto okolnostiach
objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať a oznámiť termín náhradného zberu.
Pokiaľ pripadne deň pravidelného zberu na sviatok, môže zhotoviteľ vykonať službu
v náhradnom termíne, po dohode s objednávateľom.
1.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za neuskutočnené vyprázdnenie odpadovej nádoby v prípade, že
nie je zabezpečený dostatočný prístup pre manipuláciu s ňou, alebo nádoba obsahuje iný
než zmesový komunálny odpad. Zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, ktorý
zabezpečí odstránenie týchto odpadov na svoje náklady.
1.4. Zhotoviteľ je povinný zaistiť upratanie bezprostredného okolia odpadovej nádoby
v prípade, že došlo k jeho znečisteniu v súvislosti s vykonávaním dojednaných činností.
1.5. Zhotoviteľ je počas zvozu zmesového komunálneho odpadu povinný vyprázdniť všetky
objednávateľom pripravené odpadové nádoby s objemom 110 l a 1100 l, ktoré sú
umiestnené pri miestnych komunikáciách a odobrať vytriedené zložky z KO (sklo, papier,
plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly), pričom plasty s kompozitnými obalmi zbierajú
obyvatelia do plastových vriec, ktoré vykladajú v deň zberu ku ceste pred svoje obytné domy
a 1100 l zberných nádob, sklo a papier do 1100 l nádob. Zberné nádoby na vytriedené
zložky z komunálneho odpadu sú rozmiestnené v katastrálnom území obce Malachov.
1.6. Dokladom o rozsahu vykonanej služby je vážny lístok vystavený zhotoviteľom. Pre určenie
množstva odobraného odpadu sú rozhodujúce údaje zistené na certifikovanom vážnom
systéme zhotoviteľa.
1.7. Zhotoviteľ bude pre objednávateľa zabezpečovať pravidelne legislatívny servis v rozsahu –
spracovanie evidencie odpadov, vypracovanie evidenčných listov pre jednotlivé odpady,
poradenstvo.
Článok II.
Cenové dojednania a platobné podmienky
2.1. Zmluvná cena za poskytované služby je stanovená v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Marius Pedersen, a.s.

strana číslo 1

Názov služby

jednotková
cena v EUR
bez DPH

DPH 20%

Jednotková cena v
EUR s DPH

Zber, preprava a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu k.č.
80,00
16,00
96,00
20 03 01 - cena za 1 tonu
Zber, preprava a zhodnotenie
vytriedených zložiek z komunálneho
0,00
0,00
0,00
odpadu (papier, sklo, plasty, kompozitné
obaly)
0,00
0,00
0,00
Legislatívny servis
Zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek z komunálneho odpadu – papier,
sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovy hradí v zmysle
príslušných stanovení organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má objednávateľ a zhotoviteľ
uzatvorenú príslušnú zmluvu.
2.2. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady po dohode s poskytovateľom vývoz každej zbernej
nádoby/kontajnera alebo vreca, určených pre oddelene zberanú zložku komunálneho
odpadu na ktorú sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu v prípade, ak tieto náklady
nehradí príslušná OZV z dôvodu vykonania kontroly zberných nádob/kontajnerov/vriec kedy
obsah takejto zbernej nádoby/kontajnera/vreca zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než
pre akú je zberná nádoba/kontajner/vrece určená v rozsahu viac ako 50 % v zmysle § 59
ods. 9 zákona o odpadoch.
2.3. V uvedených cenách nie je zahrnutý poplatok za uloženie odpadov v zmysle Zákona
17/2004 Z.z. 4,98 € za tonu.
2.4. Objednávateľ je v prípade záujmu o zníženie základnej sadzby poplatku za uloženie
komunálneho odpadu na skládke povinný preukázať vytriedenie zložiek komunálneho
odpadu predložením nasledovných dokladov
- platné Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, v ktorom je systém triedeného zberu zložiek komunálneho
odpadu zavedený, čo znamená, že je pre pôvodcov odpadov v obci záväzný. VZN,
autorizované zástupcom objednávateľa, pošle objednávateľ dodávateľovi najneskôr do
konca januára kalendárneho roku poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v zmluve.
- kópie potvrdení zhodnotenia, z ktorých je zrejmé, že objednávateľ vytriedil a odovzdal
predmetné vytriedené zložky komunálnych odpadov na ďalšie spracovanie. Kópie potvrdení
zhodnotenia za predchádzajúci rok pošle objednávateľ dodávateľovi poštou na
korešpondenčnú adresu uvedenú v zmluve najneskôr do 31. januára kalendárneho roku.
2.5. V prípade, že objednávateľ nevie dokladovať nárok na zníženie poplatku za uloženie
odpadov, môže, po dohode s dodávateľom, preukázať nárok na zníženie poplatku aj inými
hodnovernými dokladmi. Dodávateľ má právo posúdiť vhodnosť takýchto dokladov na účel
zníženia poplatku.
2.6. V prípade nepredloženia dokladov o nároku na zníženie poplatku za uloženie odpadov, je
zhotoviteľ povinný účtovať objednávateľovi poplatok za uloženie odpadov v plnej výške
v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
2.7. Realizované plnenie tejto služby považujú účastníci z hľadiska predpisov o dani z pridanej
hodnoty za opakované a dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (dodanie služby) sa
dojednáva vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bude vykonaná
dojednaná činnosť (služba), a to za celý tento mesiac. K tomuto dňu bude zhotoviteľom vždy
za celý kalendárny mesiac vystavený príslušný daňový doklad, ktorým bude fakturovaná
cena za vykonanie danej služby.
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Článok III.
Ostatné dojednania
3.1. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti životného
prostredia č..
3.2. Ostatné podmienky poskytovania dojednanej služby sú stanovené v zmluve.

V Banskej Bystrici, dňa 29.9.2017

V Malachove, dňa 29.9.2017

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

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

Za zhotoviteľa :
Ing. Slavomír Faško,
člen predstavenstva
Ing. Oliver Šujan,
člen predstavenstva
V zastúpení: Ing. Milan Mylbachr, technický námestník
podľa plnej moci č. 009/MP/17, zo dňa 13.3.2017

Marius Pedersen, a.s.

Za objednávateľa :
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce
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