
Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu 

uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:   Obec Braväcovo 

Braväcovo č. 196 

  976 64  Braväcovo 

  IČO: 00 313 301 

  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Brezno 

č. účtu: 2000892001/5600 

 

  a 

 

Objednávateľ: Jana Pôbišová-Janny 

Braväcovo 19 

976 64  Braväcovo 

   IČO: 37 634 321 

 

 

Čl. 1   

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu.  

 

 

Čl. 2  

Rozsah poskytovanej služby 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy z 1 ks zbernej nádoby s objemom 1100 litrov 

s intervalom odvozu 1x za dva týždne od  objednávateľa (Jana Pôbišová – Janny, Prevádzka: 

Pohostinstvo, Braväcovo 153, 976 64). Zberná nádoba je majetkom obce. Objednávateľ sa 

zaväzuje za predmet plnenia zaplatiť cenu podľa Čl. 3 tejto zmluvy. 

 

Čl. 3 

 Cena a platobné podmienky 

3. 1. Cena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená v zmysle 

VZN č. 04/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

3. 2. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi poplatok za nájom zberných nádob 

nasledovne: 

1ks zbernej nádoby s objemom 1 100 litrov: 6 EUR/1 mesiac 

 



3.3. Objednávateľ je povinný uhradiť sumu za poskytnutú službu (zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu) do 15 dní od 

právoplatnosti vydaného rozhodnutia a nájom za zbernú nádobu na základe vystavenej faktúry 

k 30.6. a k 31.12. bežného roka. 

 

Čl. 4 

Ostatné dohody a ustanovenia 

4.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu v zmysle schváleného harmonogramu zberu na príslušný rok.  

 

4.2.Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať VZN č. 01/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo a VZN č. 04/2014 o 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nasledovné povinnosti: 

- úžívať nádobu tak aby ju nepoškodzoval, po vysypaní odpadu uzatvárať nádobu na odpad, 

v prípade zistenia poškodenia zbernej nádoby oznámiť závadu obecnému úradu,  

- udržiavať vyhradené plochy pre nádoby v čistote, 

- pripraviť zberné nádoby na vývoz v dostatočnom časovom predstihu, 

- v zimnom období zabezpečovať posyp a odstraňovanie snehu z prístupových plôch, kde 

prichádza k manipulácii so zbernými nádobami, 

- do zberných nádob je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých na ktoré je nádoba 

určená. 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Zákona č.  513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou 

písomného dodatku k zmluve. 

5.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch: 1x pre každú zo zmluvných strán.  

5.4. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa v zymsle § 47 Zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 Zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva 

bola uzatvorená podľa  ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni  

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť 



a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je 

žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili 

s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

V Braväcove,  16.2.2015    V Braväcove,  27.2.2015 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

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

Ing. Peter Baliak, starosta obce    Jana Pôbišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


