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ZMLUVA č. 2201499 
o skládkovaní odpadov 

uzavretá v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov a náležitostí zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Držiteľ odpadu : Obec Krasňany 
Obecný úrad 
013 03 Krasňany 22 

zastúpený : Ing. Miroslav Bielka - starosta 

bankové spojenie : 
číslo účtu : 
IČO: 
DIČ: 
splnomoc. pracovník : 
číslo telefónu : 
registrácia : 

00321401 
2020677538 

041 5692381 ,0911265410 

1.2 Prevádzkovateľ skládky 
odpadov: 

T+T, a . s . 
Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽILINA 

zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Durajka, člen predstavenstva 

bankové spojenie : 
číslo účtu : 
IČO : 
IČ DPH : 
splnomoc. pracovník : 
číslo telefónu : 
registrácia : 

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
6620494002/1111 
36 400 491 
SK2020106429 
B c. Juraj Hollý 
041/5621 953 fax : 041/5621 953 
Obeh. register OS v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka č. 10312/L 

II. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Na základe tejto zmluvy sa prevádzkovateľ skládky odpadov zaväzuje pre držiteľa odpadu zabezpečiť 
skládkovanie odpadu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Žiline-Považskom Chlmci. 
Prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí skládkovanie odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a nadväzujúcich vyhlášok. 

2.2 Držiteľ odpadu zabezpečí prepravu odpadov na skládku a zatriedenie odpadov podľa druhov odpadov 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

III. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
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3.1 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku a uvedená v čl. IV zmluvy.Úhradu poskytovaných služieb 
realizuje držiteľ odpadu v prospech prevádzkovateľa skládky odpadov na základe mesačných faktúr bankovým 
prevodom s lehotou splatnosti 14 dní. 

3.2 Pri jednorazovom skládkovaní odpadu sa platba vykoná hotovostnou platbou do pokladne prevádzkovateľa 
skládky odpadov. V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ skládky odpadov oprávnený uplatniť zálohovú 
platbu preplatením zálohovej faktúry zo strany držiteľa odpadu. 

3.3 Cena za poskytnuté služby bude pri fakturácii zaťažená podľa zákona o dani z pridanej hodnoty príslušnou 
sadzbou DPH. Cena neobsahuje poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

3.4 Poplatok za uloženie odpadu na skládke odvádza prevádzkovateľ skládky odpadov v zmysle zákona č. 
17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov na účet Mesta Žilina. 

3.5 Urok z omeškania úhrady faktúry je dojednaný vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Prevádzkovateľ skládky odpadov si vyhradzuje právo pozastavenia poskytovania služieb v prípade omeškania 
s úhradou dvoch po sebe idúcich faktúr zo strany držiteľa odpadu. 

IV. 
DRUHY ODPADOV 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na skládkovaní nasledovných druhov odpadov na skládke odpadov na odpad, 
ktorý nie je nebezpečný v Žiline-Považskom Chlmci podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov: 

kat.č. kat. názov odpadu Cena/MJ MJ 

200301 O zmesový komunálny odpad 30,3134 6 / t 

170107 O zmesi betónu.tehál,obkladačiek a keramiky 17,3615 € / 1 

V prípade väčšieho počtu druhov odpadov budú tieto uvedené v samostatnej prílohe, ktorá bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

4.2 Držiteľ odpadu prehlasuje, že si je vedomý právnych následkov, ktoré môžu byť voči nemu uplatnené 
v prípade dovezenia iných druhov odpadov, na aké je zmluva uzatvorená. 

V. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5.1 Za pôvodcu odpadu v zmysle §2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa považuje každý, ktorého činnosťou 
odpad vzniká, teda fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, právnické osoby. 

5.2 Za držiteľa odpadu sa v súlade s §2 zákona č. 223/2001 Z.z. považuje pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, 
alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 

5.3 Prevádzkovateľ skládky odpadov je organizácia oprávnená na také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje 
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch, je registrovaná Okresným úradom v Žiline pod registračným číslom 01/03082/001 zo dňa 12.10.2001 
a má uzatvorenú zmluvu s Mestom Žilina v zmysle §39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

5.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov povolí skládkovanie tých druhov odpadov, ktoré sú schválené 
v prevádzkovom poriadku odsúhlasenom Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného 
prostredia Žilina, odborom integrovaného povoľovania a kontroly. 

5.5 Držiteľ odpadu si je vedomý povinnosti dovozu odpadu s riadne vyplneným sprievodným lístkom, 
s uvedením dátumu prepravy, druhu odpadu, uvedením ŠPZ vozidla, potvrdeným podpisom a pečiatkou. 
Sprievodné lístky sú evidované podvojmo. 

5.6 Prevádzkovateľ skládky odpadov vystaví držiteľovi odpadu vážny lístok (podvojmo) s potvrdením o prijatí 
odpadu na skládkovanie. Vážny lístok spolu so sprievodným lístkom uschová prevádzkovateľ skládky odpadov 
pre účely fakturácie a kontroly v zmysle zákona o odpadoch. 
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Vstup na skládku j e moni torovaný kamerovým systémom. 

5.7 V prípade poruchy vážneho zariadenia, resp. pri výpadku elektrického prúdu vykoná prevádzkovateľ skládky 
odpadov prepočet objemovej jednotky na hmotnostnú prostredníctvom koeficientov podľa druhu odpadu. 

5.8 Pracovníci držitelia odpadu, ktorí vstupujú na skládku odpadu sú povinní: 
5.8.1 dodržiavať pokyny na informačných tabuliach, umiestnených na skládke 
5.8.2 dodržiavať usmernenia pracovníkov skládky ohľadne miesta uloženia odpadu 
5.8.3 dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel na skládke 20 km/h, pričom pri míňaní sa 
vozidiel majú prednosť vozidlá vchádzajúce na skládku 
5.8.4 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi 
5.8.5 dodržiavať zákaz fa jčenia v celom areáli skládky odpadu 
5.8.6 dodržiavať zákaz pracovať pod vplyvom alkoholických alebo omamných a psychotropných látok 
na skládke odpadu 

6.1 Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6.2 Zmluva j e vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po j e d n o m vyhotovení. 

6.3 Zmluva sa uzatvára s platnosťou od 23.5.2011 na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou 
písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu v mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6.4 Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli j e j obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Žiline, dňa 23.5.2011 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429 
Skládka odpadu Žilina-Považský Chlmec 

teí./fax: 5621 953 -9-

./^rrr..: 
Za držiteľa odpadu 

Ing. Miloš Ďurajka,člen predstavenstva 
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