
ZMLUVA  O  DIELO  č. 21 – Nová Vieska / 2011 
o ročnom rozsahu požadovaných služieb pri zbere, preprave zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych a 

drobných stavebných odpadov vznikajúcich na území obce od občanov, bytových organizácií, právnických osôb, ďalej 

fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, uzatvorená v zmysle § 66 ods. 1 písm. a/ zákona č. 523/2003 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

čl. 1.  Subjekty zmluvy 
 
Odberateľ  : Obec N O V Á    V I E S K A, Obecný úrad, 943 41  NOVÁ VIESKA 
Zastúpený  : Ing. Róbert  K i s, starosta obce 
IČO   : 0000309141    DIČ:   
Bankové spojenie :          číslo účtu:   

Zriadené v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Dodávateľ  : Brantner Nové Zámky s. r.o., Viničná 23, Nové Zámky 

Zastúpený  : Ing. Peter  Ágh, konateľ spoločnosti 

     Ing. Ladislav Procházka, konateľ spoločnosti 

IČO   : 31 440 291   IČ DPH     : SK2020413857 

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.   číslo účtu : 2624844761/1100   

Obchodný register : Okresný súd Nitra, vložka č. 540/N, oddiel s.r.o. 
 

čl. 2.     Predmet zmluvy 

  Predmetom zmluvy je vykonávanie služieb, prostredníctvom ktorých je zabezpečený zber, preprava, zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov (ďalej len KO), separovane zbieraných zložiek KO a drobných stavebných 

odpadov (ďalej len DSO) na území obce v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. - katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. V súlade s vyššie citovaným zákonom 

o odpadoch obec (ďalej len objednávateľ) podľa § 39 ods. 3, písm. a) b) a podľa § 39 ods. 7 príslušného zákona zabezpečí 

plnenie týchto ustanovení prostredníctvom obchodnej spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. (ďalej len dodávateľ). 

Objednávateľ oboznámi dodávateľa s platným POH obce , ako aj s platným VZN obce o nakladaní s KO a DSO, ktoré sú 

zároveň súčasťou tejto zmluvy. V rámci tejto zmluvy pod pojmom „komunálne odpady“ sú zahrnuté odpady skupiny 20 

z katalógu odpadov platného ku dňu podpísania tejto zmluvy.  Služby predmetu zmluvy budú : 

 Zber a odvoz komunálneho odpadu z KUKA nádob a jeho uloženie na skládku  

 

 

čl. 3.     Čas plnenia zmluvy 

 

Služby budú vykonávané v intervaloch: 1 x mesačne lístkovým systémom (min.počet 100 

ks nádob) z pristavených nádob Brantner Nové Zámky,s.r.o. (272 ks 240 l). Každá zmena 

intervalu musí byť dohodnutá písomne.  

 

 

 

čl. 4.     Ceny predmetu zmluvy 

 

Za služby uvedené v čl. 2 bude dodávateľ  fakturovať mesačne nasledovné ceny predmetu 

zmluvy, dohodnuté v zmysle  Zákona 18/96 Zz. o cenách dohodou, platných predpisov o DPH. 
 
- za zber a odvoz odpadu z jednej 240 L nádoby:  1,018 €  /  1 nádobu /1 odvoz 
- úložné:                       26,84 €  /  1 t odpadu  
K cenám sa pripočíta DPH.  

Prenájom smetných nádob je súčasťou jednotkových cien za zber a odvoz odpadu.  
 
V cene nie je zahrnutý zákonný poplatok v zmysle zák.č.17/2004 Z.z. Ten sa bude fakturovať 

v závislosti o množstva odpadu a počtu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu.  Množstvo 
odpadu sa dokladuje vážnym lístkom. 

 V prípade zmien cien vstupných nákladov si dodávateľ vyhradzuje právo zmeny cien tejto 

zmluvy po vzájomnej dohode s objednávateľom písomnou formou dodatku, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy. 



čl. 5. Spôsob preberania prác 

  Vykonanie zberu a odvoz domového odpadu musí byť potvrdené na dennom zázname o 

výkone vozidla a prílohe zástupcom Obecného úradu razítkom a podpisom. 

Kontaktná osoba za dodávateľa:      Vladimír Polák, tel: 035/6426436 mobil: 0902987603 

  

čl. 6.     Spôsob úhrady faktúr 

 

  Podpísaním tejto zmluvy a vykonaním prác uvedených v predmete zmluvy má dodávateľ 

nárok na úhradu fakturovaných služieb. Objednávateľ je povinný túto cenu uhradiť v lehote splatnosti 

faktúry, ktorá je 10 dní. Fakturácia sa bude vykonávať mesačne. 

V prípade oneskorenia úhrady dodávateľ pozastaví ďaľší zber a odvoz až do splatenia faktúr. 

 

čl. 7.     Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2011 

a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

 Ostatné skutočnosti neuvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a platných právnych predpisov a príslušných zákonov. Objednávateľ sa zaväzuje, že 

neuzatvorí s iným dodávateľom zmluvu s obdobným predmetom počas trvania platnosti tejto zmluvy. 

Výpovedná lehota je podľa obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je možné len 

písomnou formou. 

Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho 1 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa. 

Možno ju meniť len písomnou formou dodatku, resp. novou dohodou zmluvných strán. 

Podpísaním tejto zmluvy sa ruší predchádzajúca zmluva č.21-Nová Vieska/2010 

z 16.11.2009. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že bola spísaná a uzavretá podľa 

ich slobodnej vôle a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Nových Zámkoch, dňa 22.12.2010 
 
 
 
za dodávateľa:        za odberateľa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter  Á g h   a  Ing. Ladislav P r o c h á z k a         Ing. Róbert  K i s 
konatelia spoločnosti       starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


