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ZMLUVA č. ________ 

o nakladaní s komunálnym odpadom 

zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 

uzatvorená v zmysle § 269 a následne Zákona č. 513/1991 Zb.-Obchodný zákonník v platnom znení  
 

medzi 
 
Objednávateľ:  Obec Nový Život 
   Eliášovce 55, 930 38 Nový Život 
Zastúpený:  Mgr. Alžbeta Mészárosová, starostka obce 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Č.účtu, IBAN:   SK7802000000000922925122 
IČO:   00 305 626 
DIČ:   2021151836 
ďalej len ako „objednávateľ“ 

a 
 
Zhotoviteľ:   Marius Pedersen, a.s. 

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 
Prevádzka :  Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok   
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/ R 
Zastúpený:  Ing. Oliver Šujan, Ing. Slavomír Faško – členovia predstavenstva 
V zastúpení:   Ing. Ľubomír Košťál, regionálny riaditeľ podľa plnej moci 04/MP/22 
Meno osoby splnomocnenej k rokovaniu vo veciach: 
a) zmluvných:  Ing. Dorota Košťálová, obchodný zástupca, 0902 999 451  
b) pre vývoz odpadu:  Mgr. Martin Orlický, dispečer, 0902 947 811 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  
Číslo účtu, IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
BIC:    CEKOSKBX 
IČO:   34 115 901 
DIČ:   2020386148 
IČ DPH:   SK2020386148 
ďalej len ako „zhotoviteľ“ 
 

 
Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou Nový Život a spoločnosťou Marius Pederen, a.s. vo veci 

vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených 
zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na území 
objednávateľa. 

2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

3. Za zberané triedené zložky komunálnych odpadov sú pre potreby tejto zmluvy považované 
nasledujúce druhy odpadov zaradené podľa Vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 
20 01 01 papier a lepenka 
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20 01 02 sklo 
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 
20 01 39 plasty 
20 01 04  obaly z kovu 

4. Zhotoviteľ nenesie žiadne následky v prípade, že odpad definovaný v bode 3 článku I. tejto zmluvy 
bude obsahovať pri vývoze iné druhy odpadov ako sú odpady definované touto zmluvou. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zo strany zhotoviteľa zabezpečenie nasledujúci rozsah služieb vykonávaný 

pre objednávateľa v roku 2023 a nasledujúce roky: 
- zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nasledujúcich vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov: 

 
20 01 01 papier a lepenka 
Cena za zber 

Obec/Mesto Typ 
vreca/nádoby/kontajnera 

a objem v litroch 

Počet 
vriec/nádob/konta
jnerov na 1 vývoz 

Počet 
vývozov  

Cena 1 vývozu 1 
vreca/nádoby/kontajner

a v € bez DPH 

Nový Život Vrece 110 l 530 6 - 

Nový Život Nádoba 240 l 400 6 - 

Nový Život HNK 35 000 l 1 5 - 

 
 
20 01 02 sklo 
Cena za zber 

Obec/Mesto Typ 
vreca/nádoby/kontajnera 

a objem v litroch 

Počet 
vriec/nádob/konta
jnerov na 1 vývoz 

Počet 
vývozov  

Cena 1 vývozu 1 
vreca/nádoby/kontajner

a v € bez DPH 

Nový Život Vrece 110 l  10 13 - 

Nový Život Kontajner 1 100 l 17 13 - 

 
 
20 01 39 plasty, 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 
lepenky), 20 01 04 obaly z kovu 
Cena za zber 

Obec/Mesto Typ 
vreca/nádoby/kontajnera 

a objem v litroch 

Počet 
vriec/nádob/kontaj

nerov na 1 vývoz 

Počet 
vývozov  

Cena 1 vývozu 1 
vreca/nádoby/kontajner

a v € bez DPH 

Nový Život Vrece 110 l 1000 12 - 

Nový Život Kontajner 1 100 l 9 12 - 
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2. Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude vykonávaný podľa požiadaviek definovaných 
zodpovedajúcimi platnými právnymi predpismi a Všeobecne záväznými nariadeniami 
objednávateľa. Objednávateľ bezplatne poskytne zhotoviteľovi Všeobecné záväzné nariadenie o 
odpadoch, popr. iné záväzné rozhodnutia týkajúce sa predmetu zmluvy. 

3. Zhotoviteľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich 
uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov. 

 
 

Článok III. 
Vývozná činnosť a interval vývozu 

 
1. Miestom výkonu služby je územie Obce. 
2. Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom určí deň vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu 

v rámci príslušného týždňa, na základe svojich harmonogramov. Zhotoviteľ má právo zmeniť deň 
pravidelného vývozu jednotlivých zložiek, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové podmienky. 

3. Zberové vrecia, nádoby a kontajnery musia byť v deň vývozu pripravené na verejne prístupné 
miesto, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo. Priestor 
medzi nádobou/kontajnerom a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez rozkopávok, 
snehových bariér...) pre bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po vyprázdnení zberových nádob a 
kontajnerov budú tieto vrátené posádkou zberového vozidla na pôvodné miesto. 

4. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť zberové nádoby, kontajnery a vrecia, ktoré mu boli 
poskytnuté, k užívaniu tretej osobe. 

5. Objednávateľ zodpovedá za to, že zberné nádoby, kontajnery a vrecia budú obsahovať iba druh 
odpadu podľa bodu 1 článku II. tejto zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Cena a zmluvné podmienky 

 
1. Náklady na triedený zber, prepravu a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov definovaných touto zmluvou hradí organizácia 
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú zmluvu. Organizáciou 
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú zmluvu je spoločnosť RECobal, 
s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO 47 257 997, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 104851/B. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a plnenie si svojich povinností voči 
objednávateľovi, pokiaľ organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí faktúry do stanoveného 
dátumu ich splatnosti. 

3. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady po dohode so zhotoviteľom vývoz každej zbernej 
nádoby/kontajnera alebo vreca, určených pre oddelene zberanú zložku komunálneho odpadu na 
ktorú sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (uvedené v bode 1. článku II. tejto zmluvy) 
v prípade, ak tieto náklady nehradí príslušná OZV z dôvodu vykonania kontroly zberných 
nádob/kontajnerov/vriec kedy obsah takejto zbernej nádoby/kontajnera/vreca zahŕňa inú zložku 
komunálneho odpadu než pre akú je zberná nádoba/kontajner/vrece určená v rozsahu viac ako 
45 % v zmysle § 59 ods. 9 zákona o odpadoch. 

4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi kladný rozdiel medzi výškou nákladov na vývoz vytriedenej 
zložky komunálnych odpadov, ako sú dohodnuté v Zmluve, a výškou nákladov, ktoré zhotoviteľovi 
za služby odvozu uhradila príslušná OZV pre obaly, a to za obdobie každého kalendárneho 
mesiaca, v ktorom táto OZV uhradila zhotoviteľovi znížené náklady, kedy dôvodom pre uhradenie 
iba znížených nákladov zo strany takejto OZV bola skutočnosť, že objednávateľ neuskutočnil 
zmeny v systéme triedeného zberu, ktoré takáto OZV navrhla na základe vykonaného overenia 
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu objednávateľa. 
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Článok V. 
Prevzatie zodpovednosti 

 
1. Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa tejto zmluvy prechádza z objednávateľa 

na zhotoviteľa okamihom prevzatia odpadu. 
2. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve – odovzdanie iných druhov odpadov 

ako sú uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán je objednávateľ 
povinný nahradiť zhotoviteľovi škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla. 

 
 

Článok  VI. 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Platnosť zmluvy končí: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán 
b) uzatvorením inej zmluvy, ak sa tak obidve zmluvné strany dohodnú 
c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán i bez udania dôvodu, s výpovednou 

lehotou 3 (tri) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane 

d) ukončením zmluvy medzi objednávateľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov 
e) ukončením zmluvy medzi zhotoviteľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
2. Po ukončení platnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť všetky nádoby a kontajnery, 

ktoré mu boli poskytnuté späť zhotoviteľovi, a to v stave zodpovedajúcom ich veku a príslušnému 
opotrebeniu, k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii. 

3. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany 
také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných strán 
formou podpísaných písomných dodatkov. 

5. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
platného Obchodného zákonníka SR. 

6. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou v zmysle platnej 
legislatívy SR v tejto oblasti. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové 
informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva budú považovať za 
utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať tretím 
osobám a budú tieto informácie chrániť. 

8. Ak nezávisle od vôle zhotoviteľa a objednávateľa nastala prekážka, ktorá bráni objednávateľovi 
alebo zhotoviteľovi v splnení jeho povinnosti, neplnenie povinností zo Zmluvy v dôsledku takejto 
prekážky nezakladá zodpovednosť za škodu ak sú splnené nasledovné podmienky: 

a) prekážka nastala nezávisle od vôle objednávateľa a zhotoviteľa, 

b) nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku, alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, 
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c) nemožno rozumne predpokladať, že by v čase vzniku záväzku povinná strana túto 

prekážku predvídala. 

9. Vznik takejto prekážky musí povinná zmluvná strana bez zbytočného odkladu oznámiť druhej 
zmluvnej strane, pričom ak prekážka trvá, alebo je možné rozumne predpokladať, že bude trvať 
dlhšie ako 30 dní, má zhotoviteľ právo Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou. 

10. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu 
prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito a zrozumiteľne 
túto zmluvu podpisujú. 

11. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom exemplári 

 
 
Dňa: 01.02.2023 Dňa: 01.02.2023 
 
 
 
 
 
 
……………........……….....................    ……………........……........................... 
Obec Nový Život     Marius Pedersen, a.s.  
Mgr. Alžbeta Mészárosová, starostka obce  Ing. Oliver Šujan, Ing. Slavomír Faško, členovia 

predstavenstva 
V zast.: Ing. Ľubomír Košťál, regionálny riaditeľ 
podľa plnej moci 04/MP/22 
 


