
 

  

 

 

Pôvodca:     

Obchodné meno:  Mesto Trebišov   

Sídlo:                     M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

IČO:    00331996 

DIČ:      2020773590 

IBAN:    SK73 0200 0000 0015 8520 1151 

Štatutárny orgán:    PhDr. Marek Čižmár, primátor 

(ďalej iba „pôvodca“)   

   

a 

Odberateľ: 

Obchodné meno:  Technické služby mesta Trebišov 

Sídlo:                     Stavebná 2, 075 01 Trebišov   

IČO:    00188433  

DIČ:      2020749951 

IČ DPH:   SK2020749951 

IBAN:    SK44 0200 0000 0000 0292 9622 

Štatutárny orgán:               Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 

e-mail/tel.:     fekete@trebisov.sk, +421 908 500 894 

(ďalej iba „Odberateľ“)   

  

1. Predmetom zmluvy je odber  a zhodnocovanie ostatného odpadu: 

a) betón kat. č. 17 01 01, 

b) bitúmenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01, kat. č. 17 03 02, 

c) zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, kat. č.  17 05 04, 

d) výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 kat. č. 17 05 06, 

(ďalej len „odpad“). 

2. Odpad pochádza zo stavby: „Trebišov - kruhové križovatky a spevnené plochy.“ 

Predpokladané množstvo odpadu je 6500 ton, z toho predpokladané množstvo na 

zhodnotenie 3000 t. 

3. Odberateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ďalej iba ZZO) 

podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trebišov č.j. 2021/003157-005 zo 

dňa 19.3.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie ZZO podľa ustanovení zák. č. 

365/2015 Z.z. o odpadoch . 

4. Pôvodca  odpadu zabezpečí prvotné pretriedenie odpadu. 

Pôvodca odpadu zabezpečí, aby sa v odpade  nenachádzali odpady patriace do kategórie – 

komunálny odpad. Pôvodca odpadu si môže priviezť odpad do ZZO sám na vlastné náklady. 

5. Odberateľ odpadu zabezpečí : 

- prevzatie odpadu  

- naloženie odpadu na dopravný prostriedok/podľa požiadavky pôvodcu/ 

- prepravu odpadu do ZZO / podľa požiadavky pôvodcu/ 

- vystavenie potvrdenia o prevzatí odpadu 

Zmluva o odbere a  zhodnocovaní ostatného odpadu 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov 
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že dokladom o odpade je zberný list, ktorý obsahuje najmä tieto 

údaje o odpade: deň prevzatia, váha odpadu, popis odpadu (katalógové číslo), miesto pôvodu 

a obchodné meno a sídlo pôvodcu, obchodné meno a sídlo odberateľa, miesto spracovania, 

obchodné meno a sídlo prepravcu, ak ním nie je odberateľ, meno a priezvisko 

odovzdávajúcej a preberajúcej osoby pôvodcu a odberateľa a ich podpisy.  

7. Odberateľ prevezme od pôvodcu odpad v sídle odberateľa za úhradu. Pôvodca a odberateľ si 

dohodli za uloženie odpadu cenu v súlade so zákona č. 18/1996 o cenách.  

 

a) Cenu za uloženie jednej tony odpadu si dohodli vo výške: 

Cena bez DPH    4,00 EUR  

DPH      20 % 

Cena s DPH     4,80 EUR 

 

b) Cenu za zhodnotenie jednej tony odpadu si dohodli vo výške: 

 

Cena bez DPH    3,22 EUR  

DPH      20 % 

Cena s DPH     3,86 EUR 

 

8. V prípade, že pôvodca odpadu požaduje odber  odpadu v sídle pôvodcu alebo z iného miesta 

určeného pôvodcom, nakladanie odpadu alebo jeho prepravu, je odberateľ pôvodcovi 

účtovať manipulačné poplatky: 

a) za odber a prepravu odpadu v intraviláne mesta Trebišov 10 € bez DPH za jeden vývoz 

b) za nakladanie odpadu mechanizmami odberateľa  33,33 € bez DPH za hodinu 

c) manuálne práce spojené s nakladaním odpadu   10 € bez DPH za hodinu 

d) za odber a prepravu odpadu nad 15km jazdného výkonu 

mimo intravilánu mesta Trebišov    1,33 € bez DPH za kilometer 

9. Odberateľ je platcom DPH a k cenám si bude účtovať DPH v zákonom určenej výške. 

10. Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je odberateľ 

platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade 

ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z 

odberateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného 

plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. Odberateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na 

sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v 

zmysle § 69 ods. 12 písm. j)zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 

znení.“ 

11.  Nahlásenie odberu: Pôvodca odpadu je zodpovedný za nahlásenie množstva 

vyprodukovaného odpadu, ktorý je určený na zhodnotenie. Pôvodca odpadu je povinný 

dohodnúť si harmonogram alebo telefonicky  nahlásiť požiadavku na  odber  odpadu  

najmenej 1 deň vopred. Pôvodca je opravený odpad doviezť a zmanipulovať aj vlastnými 

mechanizmami. Miesto naloženia odpadu v prípade použitia mechanizmov odberateľa je 

sídlo pôvodcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12. Odberateľ bude pôvodcovi cenu za poskytnuté služby fakturovať priebežne  a na základe 

potvrdených zberných listov vystaví faktúru za množstvo odpadu odobratého v príslušnom 



 

  

kalendárnom mesiaci so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípade omeškania  

s úhradou faktúry je dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania. 

13. Odberateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní  je oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

14. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená ju vypovedať 

v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvého dňa nasledujúceho  

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že platné doručenie listiny je poštou, faxom, e-mailom na adresu 

uvedenú v tejto zmluve alebo prostredníctvom elektronickej schránky alebo osobným 

doručením.  

16. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a je uzavretá na dobu určitú do 31.10.2022. 

17. Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 

nespôsobuje neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení.  

 

V  Trebišove dňa 01.03.2022     V Trebišove dňa 01.03.2022 

 

Odberateľ:       Pôvodca: 

 

 

 

 

 

Technické služby mesta Trebišov   Mesto Trebišov 

Ing. Imrich Fekete, riaditeľ    PhDr. Marek Čižmár, primátor 


