
 ČLÁNOK I – Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 

Spoločnosť:   KOSIT a.s.  

Sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

V zastúpení:   Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci 

Zapísaná v:  Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

    IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Poverený zástupca:    Mgr. Peter  Bartek 

Kontakt:   Telefón: 421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk 

(ďalej len "Poskytovateľ").     

 Objednávateľ:   

Obec:   Obec Nemcovce 

Sídlo obecného úradu:   Nemcovce 27, 086 12 Nemcovce, Slovakia 

    IČO: 00322415 DIČ: 2020778925   

Bankové spojenie:    

IBAN:    

Poverený zástupca:   Martina Pavúková 

Kontakt:   Telefón: 0948 720 411, E-mail: nemcovce@nemcovce.sk 

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“) 

 
ČLÁNOK II - Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby: 

a) vykonávať zber odpadu z elektrozariadení (ďalej len „odpad“) označený v súlade s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov 
stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov): 

Katalógové číslo odpadu Druh odpadu Kategória odpadu 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 

obsahujúce tieto batérie 

N 

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 

nebezpečné časti *) 

N 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
O 

 

b) vykonávať prepravu zozbieraného odpadu spôsobilými dopravnými prostriedkami, 

c) zabezpečiť zhodnotenie / zneškodnenie vyzbieraného odpadu, 

to všetko v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), súvisiacimi 

právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi, a v zmysle dohodnutého harmonogramu, tak ako je to špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK III - Miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je katastrálne územie Obec Nemcovce  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zber dohodnutého odpadu sa bude realizovať: 

a) jednotlivo od každého rodinného domu,  

 

  
  
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – ELEKTROODPAD  
č. ZM-KO-OD-21-0143 2021 

  uzatvorená podľa § 536 a nasl. z.  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:  



3. Objednávateľ prehlasuje, že počet obyvateľ obce s trvalým pobytom v obci, ku dňu podpisu zmluvy predstavuje 251 obyvateľov, ktorí obývajú 85 

domácností (nehnuteľností určených na bývanie). 

4. Bližšie podmienky zberu a odvozu odpadu podľa tejto zmluvy si zmluvné strany dohodnú operatívne v priebehu trvania zmluvného vzťahu, podľa 
potreby Objednávateľa a s ohľadom na možnosti Poskytovateľa (postačí e-mailom).  

5. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. 

 
ČLÁNOK IV - Cena  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať služby podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy bezodplatne a na svoje náklady.  

ČLÁNOK V – Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, podľa dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle 

objednávky a v súlade s oprávnenými požiadavkami objednávateľa, 

b) zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č. 

56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v súlade s Európskou dohodou o 

medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a súvisiacimi právnymi predpismi. 

c) prevziať a zhodnotiť/zneškodniť dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je Poskytovateľ oprávnený 

nakladať s týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia, 

d) pristaviť vozidlo na určené miesto zberu odpadu a vybaviť ho všetkými dokladmi najmä stazkou, zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a 

vystaviť o tom doklad 

e) vykonať všetky práce súvisiace s zberom a prepravou odpadov v súlade s právnymi predpismi, 

f) vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel, 

g) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom), 

h) v prípade odberu nebezpečného odpadu - kat. „N“ (ďalej len „NO“) od objednávateľa, prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch, najmä splniť ohlasovaciu povinnosť prepravy NO voči orgánom štátnej správy a zaslať objednávateľovi kópie týchto 

ohlásení vrátane potvrdeného SLNO. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v čl. II ods. 1 tejto zmluvy 

b) nemeniť miesto dohodnutého stanovištia bez predošlého súhlasu Poskytovateľa, 

c) zabezpečiť Poskytovateľovi prístup ku odpadu za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy, 

d) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv. 

stazka) príp. ďalších dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, v opačnom prípade sa stazka považuje za potvrdenú 

aj bez podpisu objednávateľa, 

e) poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť, 

f) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť Poskytovateľovi v riadnom plnení tejto zmluvy 

g) v prípade odovzdania NO: 

i. vystaviť/potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu (tzv. SLNO), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, a potvrdiť aj ostatné 

doklady súvisiace s prepravou NO, 

ii. zabezpečiť, aby tento NO bol zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v súlade s ust. §25 ods. 4 zákona o odpadoch a v 

zmysle požiadaviek z. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a súvisiacimi predpismi. 

h) že nebude zabezpečovať zber / zhodnotenie / zneškodnenie / prepravu odpadu, tak ako je špecifikovaný v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, 
prostredníctvom inej osoby než Poskytovateľa.  

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá Objednávateľ. Poskytovateľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode, 

vlastnostiach a zložení odpadu deklarované Objednávateľom. 

4. Váženie Poskytovateľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny 

lístok vystavený Poskytovateľom. 

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovať jej vykonávanie. 

6. Poskytovateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu ak: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na 

prevádzkovanie určeného zariadenia; 

c) poskytnutie služieb nie je technicky možné.  

Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi v mieste plnenia a písomne (postačí e-mailom) bez zbytočného 

odkladu. 

7. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služby podľa tejto zmluvy ak po odovzdaní a prevzatí odpadu zistí, že tento odpad: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na 

prevádzkovanie určeného zariadenia. 

Odmietnutie poskytnutia služby a jeho dôvod oznámi Objednávateľovi písomne (postačí e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade Poskytovateľ 

vráti Objednávateľovi takýto odpad, pričom tento stráca nárok na vykonanie služby a je povinný zaplatiť Poskytovateľovi všetky preukázateľne vynaložené 

nevyhnutné náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. 

8. V prípade odmietnutia podľa ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) tohto článku a v prípade porušenia ods. 2 písm. a) až h) tohto článku, sa toto považuje 

za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Objednávateľa s právom Poskytovateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 



ČLÁNOK VI - Doba trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.03.2021.  

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je v tomto prípade dvanásť mesiacov a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane; 

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán; ku dňu uvedenému v tejto dohode; 

c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje povinností stanovené 

touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia. 

ČLÁNOK VII - Záverečné ustanovenia  

1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v čl. I tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná 

bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná 

poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré sú 

záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami 

VOP.   

4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi 

predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí.  

5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch 

stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných právnych 

predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej 

strane.   

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. 

§47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí Poskytovateľa (postačí e-mailom). 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

PRÍLOHY 

1. Harmonogram zberu odpadu 

2. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. 

3. Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová 

 

 

 
Za Poskytovateľa  Za objednávateľa 

V Košiciach dňa 25.02.2021   

 
V …………………………………………………. 
 
Dňa ………………………………………………. 

   

  

 
 
 
 
 

 
  

 
KOSIT a.s.  Obec Nemcovce 

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová                                                Martina Pavúková 

 

 

   

 

 


