
 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI  

NAKLADANIA S ODPADMI  

a 

SEPAROVANOM ZBERE 

uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 

 
uzatvorená medzi 

 

zhotoviteľom:  obchodné meno: 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: Dexia Banka Slovensko 

číslo účtu: 4854074001/5600 

zast.: Mgr. Miroslav Fúra, konateľ 

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

 

a objednávateľom:           OBEC ZBOROV 

    IČO: 322741 

    DIČ: 2020624804 

sídlo: Obecný úrad Zborov 

          Lesná 10, 086 33  Zborov 

 bankové spojenie: VÚB a.s. 

 číslo účtu: 726 522/0200 

  zast.: Ján Lukáč, starosta 

  tel.:  054/4798306 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov je zber ( odvoz ) a likvidácia odpadu v určených nádobách 

zhotoviteľom, pričom pôvodcom predmetného odpadu je občan, objednávateľ túto službu 

zabezpečuje. 

Podľa Katalógu odpadov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. z 

1l.6.2001 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 resp. 

mesta zber (odvoz) a likvidáciu odpadu na základe harmonogramov uvedených v prílohe zmluvy. Deň 

zberu (odvozu) a likvidácie odpadu 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. 
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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. 

V prípade, že pri vyprázdňovaní nádoby dôjde k jej poškodeniu, túto na vlastné náklady opraví 

zhotoviteľ. 

 

Článok III. 

Povinnosti objednávateľa pri nakladaní s odpadom 
 

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

výmenu. Obdobná zodpovednosť sa vzťahuje na odpadové nádoby prenajaté zhotoviteľom. 

O prenajaté nádoby je objednávateľ povinný sa starať, prípadné škody alebo stratu hradí 

zhotoviteľovi. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný prenajaté nádoby 

vrátiť v primeranom stave zhotoviteľovi. 

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

objednávateľ. 

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

aby k nim viedla komunikácia široká 3,5 m. 

Nádoba s odpadom musí byt' sprístupnená na verejnom priestranstve mimo uzatvorených 

nehnuteľností.  

Nádoby na odpad ako aj vytriedené komodity sa na základe harmonogramu vykladajú mimo 

uzavretých nehnuteľností, pričom zber sa vykonáva od 6:00 hod do 20:00 hod.  

 

Článok   IV. 

Separovaný zber 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu vyseparovaných komodít z komunálneho 

odpadu. Zber sa vykonáva na základe odsúhlaseného harmonogramu. Komodity sa zbierajú podľa 

pokynov zhotoviteľa. 

Objednávateľ dbá na to, aby triedené komodity neboli  znehodnotené inými prímesami 

odpadov. V prípade opakovaných reklamácií zo strany zhotoviteľa, daná komodita bude 

prekategorizovaná na odpad podľa platného katalógu odpadov Z.z. 284/2001 a následne zneškodnená 

podľa platného cenníka zhotoviteľa. 

Žiadosť o príspevok z recyklačného fondu,  hlásenia o odpade, evidenčné listy a štatistické 

výkazy budú objednávateľovi vypracované kvartálne za predchádzajúce obdobie v zmysle platnej 

legislatívy. 

 

Článok V. 

Cenové podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za zber a likvidáciu odpadu podľa prílohy zmluvy a cenníka 

zhotoviteľa. Tieto ceny platia na jeden kalendárny rok, 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, pričom zhotoviteľ je oprávnený ich zmeniť 1 x ročne na základe rastu všeobecnej cenovej 

hladiny ( indexu rastu spotrebiteľských tovarov a služieb ) resp. hladiny inflácie zverejnených 

Štatistickým úradom SR. Ceny platia na 1 kalendárny rok. V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu 

splatnosti má zhotoviteľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 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. 
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Článok VI. 

Ďalšie dojednania 

 

Táto zmluva sa uzatvára od dátumu podpisu s účinnosťou od 1.1.2014  na dobu neurčitú 

s výpovednou lehotou 3 mesiace od doručenia písomnej výpovede. Výpoveď zo strany objednávateľa 

nadobudne platnosť len v prípade, neexistujúcich záväzkov voči zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ má výhradné právo na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadu z celého katastra 

obce, čím vzniká zhotoviteľovi  právo od objednávateľa nedodržiavaním tohto bodu žiadať spôsobenú 

škodu. 

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

dispecer@fura.sk.  

V prípade ak objednávateľ nezabezpečí vyloženie nádob  resp. vytriedených komodít pred 

uzatvorenú nehnuteľnosť zber bude považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz nad rámec 

harmonogramu bude fakturovaný podľa platného cenníka zhotoviteľa, pričom dátum zberu určí 

zhotoviteľ. 

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. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch 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. 

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

jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................ , dňa ........................  V ........................ , dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   objednávateľ                                                                            zhotoviteľ 
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PRÍLOHA č.1 – CENNÍK ZHOTOVITEĽA 
KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI  NAKLADANIA S ODPADMI   

 

KOMUNÁLNY ODPAD, katalógové číslo 20 03 01 

Vývoz  každý druhý týždeň 

Nádoby na komunálny odpad: 110 l, 120 l 

Cena za jeden odvoz.................................. 1,04 EUR/ks, počet vyvážaných nádob.............669 ks 

Nádoby na komunálny odpad: 1100 l 

Cena za jeden odvoz .....................…..........6,00 EUR/ks, počet vyvážaných nádob...............15 ks 

Vyvážajú sa všetky nádoby zo všetkých domácností. 

 

 

SEPAROVANÝ ZBER 

Vrecovým spôsobom: 

Odvoz sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu .....................................BEZPLATNE 

Zbiera sa: podľa schváleného harmonogramu 

 

Hlásenia a  žiadosti pre recyklačný fond v zmysle článku IV zmluvy ......................12,00 EUR 

 

 

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU A STAVEBNEJ SUTE (VKK) kat.č. 20 03 07, 17 09 04 

Doprava a manipulácia..................................................75,00 EUR/ VKK 

Likvidácia odpadu. 200307...........................................32,00  EUR / t 

                                 170904..........................................10,00  EUR / t 

 

Nájom kontajnera  krátkodobý............................... BEZPLATNE 

  dlhodobý  ……….................... závisí od veľkosti a typu kontajnera 

 

 

VEDENIE EVIDENCIE ODPADU:  

    Evidenčný list odpadu ....................................................................................... 3,50 EUR/mesiac 

 

 

ĎAĽŠIE POPLATKY: 

    Upomienka za neplatenie faktúr ........................................................................ 4,00 EUR 

 

             Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

 

 

 

 

 

V ........................ , dňa ........................  V ........................ , dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  objednávateľ                                                                            zhotoviteľ 


