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Dohoda  

o využívaní a vyúčtovaní zmesového zberu za KO a DSO 

č. 6/2021 

 

 

 

uzatvorená medzi 

 
 

Dodávateľ:   OBEC Kluknava 

 
Sídlo:   Kluknava 177,053 51 Kluknava 

 Zastúpený:         Štefanom Kováčom, starostom 
IČO:     00329274 

           DIČ:     2021331477 

           IČ DPH:    nie je platca DPH 
 Bankové spojenie :      Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV 

Číslo účtu:    IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001 
Kontaktná  osoba:   Gabriela Cenká 
Tel. kontakt/e-mail:              XX 

            (ďalej len dodávateľ) 
 
 

Objednávateľ:                      Slovenská pošta a.s. 
 

Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica   
Zastúpený:              Ing. Marián Záležák, vedúci odboru manažmentu 

nehnuteľností a špecifických činností 
  Ing. Milan Medveď, špecialista odboru manažmentu 

nehnuteľností a špecifických činností 
IČO:     36631124 
DIČ:    2021879959 
IČ DPH:    SK2021879959 

Bankové spojenie :   Poštová banka, a. s., pobočka Bratislava 

Číslo účtu:              SK 97 6500 0000 0030 0113 0011 
SWIFT/BIC:    POBNSKBA 
Kontaktná  osoba:  Róbert Pavlásek 
Tel. kontakt /e-mail:         XX, e-mail: XX 

           (ďalej len objednávateľ) 
 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 803/S 

Čl. 1 

 

Predmet dohody 

 

     Obec Kluknava  ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 99 ods. 2 zákona č. 
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582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

uzatvára 

 

na základe § 81 ods. 1 zákona s použitím § 79 zákona, podľa ustanovení VZN č. 7/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 

2/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce s poplatníkom uvedenom 

v záhlaví tejto dohody Dohodu o využívaní a vyúčtovaní zmesového zberu za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kluknava 

 

Čl. 2 

 

Obdobie platnosti dohody 

 

1. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 01.01.2021  do 31.12.2021 

 

Čl. 3 

 

Výpočet poplatku 

 

1. Poplatok sa stanovuje v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z , § 79 ods. 2, písm. b/, ods. 4  

písm. a/ a čl. II. § 4 ods. 1  VZN č. 7/2020  

2. Sadzba poplatku v zmysle čl. II, § 4, ods. 1 VZN č. 7/2020 bez zavedenia 

množstvového zberu komunálnych odpadov je  0,0411 €/osoba a kalendárny deň  

3. Súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sú 3 ks 

žetónov pre každého pôvodcu odpadu –zamestnanca na celé uvedené obdobie.  

4. V prípade vyčerpania určených žetónov si je možné zakúpiť ďalšie žetóny za 

poplatok 3 € za 1 ks. 

   
Adresa 

umiestnenia 

zbernej nádoby 

(súpisné číslo) 

Obdobie 

(od – do) 

Sadzba 

poplatku 

v EUR/osoba 

a kalendárny 

deň 

Počet 

kalendárnych 

dní 

v zdaňovacom 

období 

Priemerný 

počet 

zamestnancov 

pripadajúcich 

na zdaňovacie 

obdobie 

Výška 

poplatku v 

EURÁCH  

za uvedené 

obdobie 

Slovenská pošta 

Kluknava 205 

01.01.21 

31.12.21 

0,0411 365 5 75,01,- 

 

 

   Celková výška 

poplatku  
75,01,- 

 

Čl. 4 

 

Splatnosť poplatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok bude uhradený jednorazovo na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom. Dohodou zmluvných  strán sa lehota splatnosti 

faktúry stanovuje na 14 dní odo dňa doručenia faktúry druhej strane.  Objednávateľ 
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sa zaväzuje uhradiť poplatok formou bezhotovostného prevodu zo svojho účtu na 

účet dodávateľa uvedený vo faktúre, resp. uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak 

faktúra nebude obsahovať číslo účtu dodávateľa. 

 

Čl. 5 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto dohode sú správne a úplné. 

2. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe jej písomných dodatkov, 

s ktorými musia súhlasiť obe strany tejto dohody. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch origináloch, pričom tri originály obdrží 

objednávateľ a jeden originál obdrží obec Kluknava. 

4. Dohoda  je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluvné strany podpisom 

tejto dohody potvrdzujú, že odo dňa 01.01.2020 do dňa nadobudnutia jej  účinnosti 

sa obe riadili jej ustanoveniami, čím obom vznikli všetky práva a povinnosti z 

dohody vyplývajúce. 

5. Účastníci Dohody sú uzrozumení s tým, že táto Dohoda sa zo strany Objednávateľa 

považuje za povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle  zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň  

účastníci Dohody súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. zverejní celý obsah  tejto 

Dohody v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.“ 

6. Obe strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli 

jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
Dodávateľ: obec Kluknava    Objednávateľ: Slovenská Pošta, a.s. 
 
V Kluknave, dňa      V Bratislave, dňa 
 
 
 
 
.....................................       .............................................. 
Ing. Štefan Kováč                               Ing. Marián Záležák 
starosta obce      vedúci odboru manažmentu  

nehnuteľností a špecifických činností 
 
 
  
       .......................................... 
       Ing. Milan Medveď 

   špecialista odboru manažmentu  
nehnuteľností a špecifických činností 

 


