
 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI  

NAKLADANIA S ODPADMI  

uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 

 
uzatvorená medzi 

 

 

objednávateľom:               

OBEC Chminianske Jakubovany 

Sídlo: Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 

Chminianska Nová Ves 

IČO: 00 327 158 

DIČ: 2020543173 

        bankové spojenie: 

    IBAN: 

    štatutárny zástupca: Jozef Červeňák, starosta obce 

tel: 051/7795596 

                                        E-mail: obecjakubovany@mail.t-com.sk 

 

 

a poskytovateľom:   FÚRA s.r.o. 

  IČO: 36211451 

  DIČ: SK 2021649575 

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č.: 12979/V 

 sídlo: SNP 77, 044 42  Rozhanovce 

 korešp. adresa: Jantárová 1, 040 01  Košice 

 bankové spojenie:  

 IBAN:  

  zast.: PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 

  tel.: 055 / 676 0132, fax.: 055 / 676 0433 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je nakladanie s tuhým komunálnym odpadom, drobným stavebným 

odpadom a objemným odpadom na území obce Chminianske Jakubovany zber, preprava zmesového 

komunálneho odpadu 200301, zber a  preprava objemných odpadov 200307, zber a preprava 

drobných stavebných odpadov 200308, zber, preprava nebezpečných odpadov a OEEZ - 200133, 

200134 - batérie a akumulátory, 200121 - žiarivky, elektroodpady: 200135 - vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti, 200123 - 

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 200136 - vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 a nakladanie (zneškodnenie 

alebo zhodnotenie) s uvedenými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona  o odpadoch v znení 

neskorších predpisov je zber , odvoz  a zneškodnenie odpadu (ďalej len zber), pričom pôvodcom 

predmetného odpadu je občan, objednávateľ túto službu zabezpečuje. 

Podľa platného Katalógu odpadov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR  sa za odpad podľa 

predchádzajúceho odseku tohoto článku považuje každý odpad uvedený v prílohe, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Povinnosti zhotoviteľa pri nakladaní s odpadom 

 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade so všeobecným záväzným nariadením obce  zber  

odpadu na základe odsúhlaseného harmonogramu. Deň zberu  je oprávnený zmeniť len pokiaľ si to 

vyžadujú prevádzkové podmienky. 

V prípade nemožnosti vykonania zberu odpadu v určený deň je zhotoviteľ povinný realizovať tento 

zber v najbližšom možnom termíne. 

Pri zbere odpadu je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy 

upravujúce túto činnosť t. j. zákony, nariadenia ako aj vyhlášky. 

Zhotoviteľ je oprávnený kontrolovať, či odpadové nádoby obsahujú len druhy odpadu, ktoré boli 

dohodnuté v prílohe tejto zmluvy. Pri existencii iných druhov odpadu v nádobách, ako je dohodnuté v 

prílohe zmluvy, rovnako ako pri poškodených a preťažených odpadových nádobách nie je zhotoviteľ 

povinný realizovať zber odpadu. 

 

Článok III. 

Povinnosti objednávateľa pri nakladaní s odpadom 
 

Objednávateľ zodpovedá za správny technický a hygienický stav odpadových nádob a ich 

výmenu.  

Povinnosť dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a to aj v okolí  nádob znáša objednávateľ. 

Sprístupniť odpadové nádoby počas celého roka v dohodnutý deň  je objednávateľ povinný tak, aby k 

nim viedla spevnená komunikácia široká 3,5 m. V prípade znemožnenia prístupu (rozkopávka, 

poľadovica, neodhrabane komunikácie, konáre atď.)  sa zber považuje za uskutočnený po nahlásení 

na obecnom úrade.  

Nádoba s odpadom musí byt' sprístupnená na verejnom priestranstve. Nádoby na odpad  sa na základe 

harmonogramu vykladajú mimo uzavretých nehnuteľností, pričom zber sa vykonáva od 6:00 hod do 

20:00 hod. Odpad sa vyváža len z odsúhlasených   nádob, alebo vriec s logom spoločnosti.   

 

 

 

Článok   IV. 

Zber, preprava a zneškodnenie (zhodnotenie) nebezpečných odpadov a OEEZ 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu  NO  na základe odsúhlaseného harmonogramu. 

Zber sa vykonáva 2 x za 12 mesiacov. NO môže zlikvidovať  každý  občan- fyzická osoba s trvalým 

bydliskom v obci na základe predloženia OP. Zhotoviteľ je oprávnený kontrolovať jednotlivé druhy 

NO či sú zazmluvnené   a či spĺňajú kvalitatívne vlastnosti.  Zbierať sa budú nasledovné druhy NO: 
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Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa: Zhotoviteľ zabezpečí v mene objednávateľa zaslanie 

sprievodných listov NO na príslušné úrady, pričom 1 kópiu NO zašle objednávateľovi.  Objednávateľ 

zabezpečí, aby sa do zberu NO nezapájali právnické osoby a podnikatelia. Zhotoviteľ v prípade 

vzniku technických problémov  vykoná zber NO v náhradnom termíne. 

 

 

 

Článok V. 

Cenové podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za zber a zneškodnenie  odpadu podľa cenovej ponuky, 

ktorá je prílohou tejto zmluvy. Tieto ceny platia na 12 mesiacov pričom k nim bude pripočítaná daň 

z pridanej hodnoty a všetky zákonné poplatky.  

Počet nádob objednávateľ upravuje podľa skutočného stavu obývaných domov alebo bytových 

jednotiek v obci. 

Uvedené ceny budú predmetom fakturácie zo strany zhotoviteľa s 14 - dňovou lehotou splatnosti. 

V prípade neuhradenia  faktúry do dátumu splatnosti má zhotoviteľ právo fakturovať zmluvnú pokutu 

vo výške 0,03% za každý aj začatý deň omeškania. V prípade neuhradenia faktúr v deň splatnosti 

môže tiež zhotoviteľ zaslať upomienku, ktorá je účtovaná v zmysle cenníka zhotoviteľa. 

 

 

Článok VI. 

Kontrola plnenia a spôsob preberania služby 

 

 

Objednávateľ bude vykonávať kontrolu počtu vyvážaných zberných nádob 110 l a vriec 

uvedených v prílohe č.1 podľa evidencie zberných nádob, ktorú bude viesť poskytovateľ s možnosťou 

fyzickej kontroly vykonávanej pracovníkom OcÚ Chminianske Jakubovany. Počty vyvážaných 

zberných nádob a vriec budú kontrolované a potvrdzované objednávateľom. 

Kontrolu množstva vyvážaných odpadov uvedených v prílohe č.1, objednávateľ vykoná na základe 

vážnych lístkov, ktoré bude povinný zabezpečiť poskytovateľ služby. Množstvo odpadu bude 

kontrolované objednávateľom minimálne pri fakturácii. Objednávateľ si vyhradzuje právo na náhodnú 

kontrolu váženia odpadov priamo pri vývoze odpadu na váhe. 

Skutočné množstvo nebezpečných odpadov a OEEZ objednávateľ odsúhlasí na základe dokladu od 

oprávneného odberateľa. Doklady predloží poskytovateľ služby. Kontrolu vykoná objednávateľ 

minimálne pri fakturácii. 

Zber, vývoz a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO podľa prílohy č.1 zabezpečuje Obec 

Chminianske Jakubovany na základe povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. 

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

Poskytovateľ služby je povinný dodržiavať platné predpisy (legislatívu). 

Zberné nádoby 110 l a VOK sú majetkom Obce Chminianske Jakubovany. 

Poskytovateľ služby je zodpovedný za: 

- zneškodňovanie a zhodnocovanie uvedených druhov odpadov v zmysle platných právnych noriem, 

- určovanie skutočných množstiev odpadu, 

- poškodenie zberných nádob nesprávnou manipuláciou so zbernými nádobami. 

 

 Kat. č. Názov  podskupiny  a druhu odpadu 

20 01 33 batérie a akumulátory 

20 01 34 batérie a akumulátory 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 

200123, obsahujúce nebezpečné časti 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 

200123 a 200135 
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Článok VII. 

Ďalšie dojednania 

 

Táto zmluva sa uzatvára  na  12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy . V prípade, 

ak sa jedna zo zmluvných strán rozhodne vypovedať túto zmluvu, doručí druhej strane výpoveď. 

Výpovedná doba sa určuje na jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede. Doručená výpoveď zo 

strany objednávateľa nadobudne platnosť len v prípade, neexistujúcich záväzkov voči 

poskytovateľovi. 

Reklamáciu na vykonané služby je možné podať do 24 hodín telefonicky, prípadne emailom: 

dispecer@fura.sk.  

V prípade ak objednávateľ nezabezpečí vyloženie nádob   pred uzatvorenú nehnuteľnosť zber bude 

považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz nad rámec harmonogramu bude fakturovaný podľa 

platného cenníka zhotoviteľa, pričom dátum zberu určí poskytovateľ. 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky sporné veci z tejto zmluvy budú riešené dohodou. Keď 

nedôjde k dohode sporné veci bude prejednávať súd príslušný podľa sídla zhotoviteľa. 

Poskytovateľ služby zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri   

poskytovaní služieb  podľa platných predpisov počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. Ďalšie časti tohoto zmluvného vzťahu sa budú spravovať Obchodným 

zákonníkom č. 513/1991 Zb. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne. Ďalej sa dohodli, 

že ostatné časti ich zmluvného vzťahu sa budú spravovať ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č.. 546/2010 Z. z. 

povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke objednávateľa. 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú so zmluvou oboznámené, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 

obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Košiciach , dňa 29.03.2019                                     V Chmin. Jakubovanoch dňa 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 Poskytovateľ:   ................................                                             Objednávateľ..................................... 

PhDr. Miroslav Fúra, konateľ   Fúra s.r.o.                                   Jozef Červeňák, starosta obce 

 

mailto:dispecer@fura.sk

