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Zmluva č. 0101/2012
o zneškodňovaní odpadov skládkovaním
, l. Zmluvné strany
Prevádzkovateľ

skládky

: INGPORS,s.r.o. Družstevná 383/13

97223 Dolné Vestenice
Zastúpený

: Ing. Vincent Brezničan, konatel'

IČO

: 31619959

DIČ

: 2020468582

DIČ DPH

: SK2020468582

Bankové spojenie
9000561001/5600

: DEXIASlovensko, a.s. Prievidza, č. ú.

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka 2889/R
Držiteľ odpadu

: Obec
•

Zastúpený

Ostra tice

95634 Ostratice 200

: p. Ján Podoba - starosta

IČO

: 00310891

Dlé

: 2021278017

Bankové spojenie

: 8923192/0200

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zber a zneškodňovanie odpadov skládkovanímukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov Dvorníky nad
Nitricou (ďalej len skládka) v zmysle schváleného prevádzkového poriadku
skládky, vydaného integrovaného povolenia na prevádzkovanie skládky
a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ďalej zber plastov a skla
za recyklačný poplatok.
2.Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami
Zákona č.223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SRč.283/2001 Z.zo vykonaní niektorých

ustanovení zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR Č.
28412001 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
III. Záväzky zmluvných strán
1. Prevádzkovatel' skládky sa zaväzuje:

a) prevziaf a uložif na skládku za úplatu a podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve druhy
odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe Č. l k tejto
zmluve
b) zneškodnif odpady podľa prílohy č.l k tejto zmluve v súlade s platnými
právnymi normami
c) predložif držiteľovi odpadu doklad o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času jeho prevzatia
d) v prípade splnenia bodu 111-2/iposkytnúf zľavu z cenníkovej ceny za zber a
uloženie, formou dobropisu s DPH do 14 dní od prijatej úhrady od držiteľa
odpadu tak aby cena za uloženie bola o 10%nižšia ako v r. 2011 čo pri
množstve 163 ton/17 vývozov činilo 10 147,29 €.
e) k ďalšej nevyhnutnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto zmluvy
2. Držitel' odpadu sa zaväzuje:

a) dodávaf len druhy odpadu, ktoré sú uvedené v prílohe č.l k tejto zmluve
b) pri zneškodňovaní kalov na skládke dodržaf stanovený limit obsahu sušiny
v objeme na úrovni min. 30%. Kaly s nižšímobsahom sušiny nie je na skládke
povolené zneškodňovaf.
c) predložif doklady o množstve a druhu dodaného
požiadaviek platných právnych noriem

odpadu

podľa

d) pred každou jednotlivou dodávkou odpadu predložif obsluhe váhy
sprievod ku s deklaráciou odpadu určeného k uloženiu na skládke /príloha č.
3 tejto zmluvy/, ktorá musí byf riadne vyplnená a podpísaná oprávnenými
osobami držiteľa odpadu
e) uhradif prevádzkovatel'ovi skládky dohodnutú cenu podl'a prílohy č.2
(cenníka) za prevzatie a zneškodňovanie odpadov
f) dodržiavaf prevádzkový poriadok skládky, oboznámif s ním v primeranom
rozsahu vodičov a závozníkov dovážajúcich odpad na skládku a riadif sa
pokynmi pracovníkov skládky

g) v areáli skládky dodržiavaf predpisy BOZPa požiarnej ochrany v zmysle
platných právnych noriem, pričom za vlastných pracovnfkov zodpovedá
v plnom rozsahu držitel' odpadu
h) pri dodávke odpadov na skládku zabezpečif dopravné prostriedky tak,
aby sa znečistenie z nich nerozptyl'ovalo na verejné cesty a do okolitého
územia
i) ukladaf na skládke ročne minimálne

160 ton odpadov

/17 vývozov/

IV. Miesto a čas plnenia zmluvy
l. Miestom plnenia zmluvy ja Skládka odpadov

Dvorníky nad Nitricou k.ú.
Dvorníky nad Nitricou vo vzdialenosti cca 1,5 km od štátnej cesty E50
s prístupom z obcí Dolné Vestenice, Horné Vestenice aNitrica.
2. Zneškodňovaf odpad na skládke je povolené v pracovných dňoch v čase
od 7,00 - 15,30 hod. Mimo určeného pracovného času možno odpad na
skládke zneškodňovaf len so súhlasom vedúceho.
V. Čas trvania,

platnosť zmluvy a odstúpenie od zmluvy

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosfou od nasledujúceho

dňa po zverejnení na internetovej stránke obce Ostratice
2. Platnosf zmluvy končí:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán
b) uzatvorením inej zmluvy, ak sa tak obidve zmluvné strany dohodnú
c) výpoveďou ktorejkol'vek zo zmluvných strán bez udania dôvodu,
podanou písomnou formou a zaslanou druhej strane doporučeným listom,
alebo doručen ou osobne s výpovednou lehotou 12 mesiacov
d) výpoveďou ktorejkol'vek zo zmluvných strán pri podstatnom porušení
zmluvy jednej zo zmluvných strán (nedodržanie splatností alebo iných
zmluvných podmienok, odmietnutie alebo nevykonania dohodnutej
súčinnosti, spôsobenie škody objednávatel'ovi ) podanou písomnou formou
a zaslanou druhej strane doporučeným listom, alebo doručenou osobne
s výpovednou lehotou 3 mesiace
e) ukončením životnosti skládky

fj ukončením činnosti prevádzkovateľa

skládky t.j. spoločnosti INGPORS,

S.r.o.
3. Výpovedná lehota začína plynúf prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po
-doručení výpovede druhej zo zmluvných strán.
VI. Ceny a platobné podmienky
l. Ceny za prevzatie odpadu

na skládku s ciel'om jeho zneškodnenia sú
stanovené ako ceny dohodou, v zmysle zákona Č. 18/1996 Zb. v platnQm
znení a sú uvedené v prílohe č.2(v cenníkuj k tejto zmluve.
2. Podl'a platných právnych noriem sa k cenám pripočítava poplatok za
uloženie odpadov na skládkach, ktorý je daný pre jednotlivé kategórie
odpadu v zmysle zákona NR SRč.17/2004 Z.z.o poplatkoch za uloženie
odpadov, a tiež príslušná DPH. Zmluvné strany uznávajú, že pre potreby
uplatnenia zákona Č. 17/2004 Z.z.v zmysle § 3, ods. l tohto zákona poplatník
preukázal triedenie päf a viac zložiek odpadu.
3. Ceny sa každoročne upravujú. Ceny môžu byf po dohode zmluvných strán
upravené aj v priebehu roka, a to v prípade podstatných zmien
ekonomických podmienok, pričom zmeny musia maf formu písomného
dodatku k zmluve odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovatel' skládky bude skutočne
poskytnuté služby držiteľovi odpadu účtovaf daňovým dokladom - faktúrou.
Fakturácia sa vykonáva mesačne na základe vystavených vážnych lístkov.
5. Držiteľ odpadu je povinný uhradif fakturovanú sumu na účet
prevádzkovatel'a skládky v termíne do 21 dní odo dňa vystavenia faktúry.
V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti má prevádzkovateľ
skládky právo fakturovaf úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý, aj
začatý deň omeškania. Úroky sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dni
splatnosti príslušnej faktúry.
6. V prípade, že držiteľ odpadu v omeškaní s platbou za aspoň
viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti, je prevádzkovatel'
oprávnený držiteľovi odpadu zabránif vstupovaf na skládku, a
zaplatenia celkovej dlžnej čiastky, respektíve uplatnif bod V./d

jednu faktúru
skládky
to až do
zmluvy.

7. Cenu za prevzatie a uloženie odpadu s cieľom jeho zneškodnenia je
možné uhradif aj v hotovosti pri odchode zo skládky. Vtedy držiteľ odpadu
dostane o zaplatení daňový doklad podľa platných daňových predpisov, na
ktorom budú okrem iného uvedené aj údaje o množstve a druhu odpadu,
o čase príchodu a odchodu vozidla a evidenčné číslo vozidla.

VII. Prevzatie zodpovednosti

a náhrada škôd

l. Zmluvná strana, ktorá poruší akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy, alebo

záväzok z nej plynúci a týmto spôsobom druhej strane škodu (napr.
znečistenie podzemných vôd, priesakových kvapalín nad stanovené limity,
vznik požiaru v areáli skládky a pod.), je povinná jej túto škodu nahradif
v plnom rozsahu, a to i v prípade, že sa v dôsledku tejto skutočnosti stane táto
zmluva neplatná.
2. Prevádzkovatel' skládky má právo odmietnuf prevziaf a uložif odpad, -ktorý
nie je povolený ukladaf na skládku, alebo nespíňa požiadavky jeho
deklarácie podl'a tejto zmluvy a platných právnych predpisov.
3. Nepovolený odpad, ktorý bol od držitel'a odpadu na skládku uložený na
základe jeho nesprávnej deklarácie, je držitel' povinný po vyzvaní odstránif. Ak
tak neurobí ani po opakovanej výzve, odpad bude zo skládky odstránený na
náklady držitel'a odpadu. Držitel'odpadu je taktiež povinný uhradif
prevádzkovatel'ovi aj všetky vzniknuté škody, ktoré takýmto svojim počínaním
prevádzkovatel'ovi spôsobil.
VIII. Spolupôsobenie

a podklady zmluvných strán

l. Pre účely spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosfou.
2. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy
vzájomne poskytnú, sú dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že získané
informácie neposkytnú tretej osobe, ani ich nezneužijú pre vlastnú potrebu.
Uvedené sa nevzfahuje na prípad povinného zverejnenia tejto zmluvy na
web stránke obce Ostratice v súlade s príslušnými ustanoveniami § Sa zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Prevádzkovatel' skládky vyhlasuje, že spíňa všetky podmienky stanovené
platnými právnymi normami na výkon zmluvne dohodnutých činností
a v prípade, že by z akýchkol'vek dôvodov stratil spôsobilosf na ich výkon,
oznámi túto skutočnosf bez priefahov držitel'ovi odpadu.
IX. Záverečné ustanovenia
l. V prípade zmeny platných právnych predpisov majú obe zmluvné strany

právo požiadaf od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré z týchto
predpisov plynú.
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode
oboch zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ako i ďalšie vzfahy vyplývajúce z tejto
zmluvy, ktoré nie sú v nej osobitne upravené, sa riadia Obchodným
zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
4. Zmluva je vyhotovené v štyroch vyhotoveniach,
strana obdrží dve vyhotovenia.

pričom každá zmluvná

5. Táto zmluva, vrátane jej neoddeliteľných príloh nadobúda platnosf
a účinnosf dohodou zmluvných strán o celom obsahu po podpise
obidvoma zmluvnými stranami dňom nasledujúcim po dni uverejnenia
zmluvy na internetovej stránke obce.
6. Zmluva bola uzavretá zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle,
určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani omyle a na znak súhlasu sjej
obsahom túto podpisujú na to plne oprávnené osoby, ktorých voľnosf nie je
ničím obmedzená.
X. Podpisy zmluvných strán

Dolné Vestenice, dňa
za prevádzko~ateľa

podpis :-------~

09.02.2012
za držiteľa

skl~

POR S
~"

s.r.o.

Ing. Vincent Brezničal'b~~HaI'383113

J&n Podoba - starosta

912 23 DOLNe VESTENICE

Príloha Č. l - Zoznam odpadov dodávaných držitel'om odpadu,
zneškodňované na Skládke odpadov Dvorníky nad Nitricou

ktoré budú

Príloha Č. 2 - Cenník spoločnosti INGPORS,s.r.o. na rok 2012 - ceny za
zneškodnenie odpadov skládkovaním na Skládke odpadov Dvorníky nad
Nitricou
Príloha Č. 3 - Sprievodka odpadu určeného k zneškodneniu na Skládke
odpadov Dvorníky nad Nitricou

INGPORS s.r.o., Družstevná 383/13,97223 Dolné Vestenice
Príloha č.2
Ceny za zneškodnenie
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1.1
1.2

1.

1.3
1.4
2.1

2.

3.1
3.2
3.3
3.
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1

4.
5.

CENNÍK
odpadov skladovan(m na Skládke odpadov Dvorn(ky nad Nitrieou
Platnosť od: 1.1.2012

Položka odpadov
Inertný odpad O)
Vytriedený stavebný odpad frakcie
do 30 cm vrátane, bez prímesí c)
Nevytriedený stavebný odpad
frakcie nad 30cm bez prímesí
Zemina a kamenivo neobsahujúce
nebezpečné látky
Ostatný odpad okrem odpadu
uvedeného v položkách 1.1 až 1.4,
3.1 až 3.6, 4.1
Komunálne odpady nevytriedené
od právnických osôb mimo obcí
Komunálne odpady nevytriedené
od obcí
Komunálne odpady vytriedená
jedna zložka
Komunálne odpady vytriedené dve
zložky
Komunálne odpady vytriedené tri
zložky
Komunálne odpady vytriedené
štyri zložky
Komunálne odpady vytriedených
päť zložiek
Odpad č. 20 02 03 (1)
Zbemývoz 1,30 €/km
Strata času nakl.vykl. 10,00
€/hod
Zber plastov, skla O € , reciklačný
poplatok v prospech INGPORS
1 zber á 270 €

Základná
cena

DPH

Poplatok

a)

20%
Cena v € za 1t odpadu

Celková
cena

30,00
30,00

6,00
3,00

0,3319
0,3319

36,332
36,332

34,00

6,80

6,6387

47,439

30,00

6,00

0,3319

36,332

38,00

7,60

6,6387

52,239

38,00

7,60

9,9581

55,559

30,00

6,00

9,9581

45,96

30,00

6,00

8,9623

44,96

30,00

6,00

7,9665

43,97

30,00

6,00

6,9707

42,97

30,00

6,00

5,9749

41,97

30,00

6,00

4,9790

40,97

34,00

6,80

13,2775

54,08

Poznámky:
a) Podl'a Prílohy mč. 1 k Zákonu Č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení
neskorších zmien
b) §25 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
v znení neskorších predpisov
c) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, plasty, kovy, organické látky atď., bez vel'kých kusov
betónov, výstuží, trámov, pričom najväčší rozmer zma nesmie presiahnuť 30 cm vrátane.
d) Podl'a Vyhlášky MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, v znení
neskorších predpisov.
Poznámka: V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny
a popI
eškodňovanie odpadov. Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka.
Pr'
í nad 1 ton platí cenní b.ez zl'av.
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s iciach, dňa 09.02.2012
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Ing. Vint~'"G'~~lt

:poločnosti

DružStevná 383/13
DOLN~ VESTéNICE
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