
Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych
odpadov

uzavretá podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 

a
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany

Mesto Galanta
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ: 
tel. č.: 
e-mail:
(ďalej len „mesto“)

Peter Paška -  primátor mesta
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
00 305 936
2021153541
031 7884 359
daniela.amrichova@galanta.sk

a

Zberné suroviny Žilina a.s.
V zastúpení: Ing. Norbert Tóth - predseda predstavenstva

Radek Fábik -  člen predstavenstva
Sídlo: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
DIČ: 2120399776
IČ DPH: SK2120399776
tel. č.: 041 5658 213
e-mail: zsza@zsza.sk
(ďalej len „spoločnosť“)

Preambula

Mesto a spoločnosť (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc zo zákonnej požiadavky podľa 
§ 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) sa dohodli na tejto zmluve.

ČI. I.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami 
komunálnych odpadov, vzniknutými na území mesta, s cieľom umožniť spoločnosti 
vykonávať výkup a prepravu určených zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom svojej 
prevádzky na území mesta Galanta.
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Č I. II.
Druhy odpadov

1) Spoločnosť je oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na výkup odpadov podľa § 97 
ods. 1 pís. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v Galante, na ul. Šaľská cesta 774/3. 
Určenými oddelene vykupovanými zložkami komunálnych odpadov, zaradenými podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a s ktorými je 
spoločnosť na základe tejto zmluvy oprávnená a za predpokladu dodržania ďalších 
zákonných požiadaviek uvedených v § 16 ods. 6 až 8 zákona o odpadoch nakladať, sú 
(ďalej len „odpady“):

20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO VÝKUPU

Katalógové 
číslo odpadu

Názov odpadu Kategória
odpadu

20 01 01 P ap ie r a lepenka O
20 01 02 Sklo 0
20 01 04 O ba ly  z  kovu 0
20 01 10 Š atstvo 0
20 01 11 T extílie 0
20 01 21 Ž iarivky  a iný odpad obsah, ortuť N
20 01 23 V yradené  za riaden ia  obsahu júce  ch ló rflourované uh ľovodíky N
20 01 33 Batérie  a akum ulá to ry uvedené v 160601, 160602 a lebo 160603 

a ne triedené ba térie  a akum ulá to ry obsahu júce  tie to  batérie N
20 01 34 Batérie  a akum u lá to ry  iné ako uvedené v  200133 O
20 01 35 V yradené  e lek trické  a e lektron ické  zariaden ia  iné ako  uvedené v  200121 

a 200123, obsahu júce  nebezpečné časti N

20 01 36 V yradené  e lek trické  a e lektron ické  zariaden ia  iné ako uvedené 
v 200121, 200123  a 200135 O

20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy 0

20 01 40 01 M eď, bronz, m osadz ■ 0
20 01 40 02 H lin ík O
20 01 40 03 O lovo O
20 01 40 04 Z inok O
20 01 40 05 Ž e lezo  a oceľ O
20 01 40 06 Cín O
20 01 40 07 Z m iešané  kovy O

ČI. III.
Povinnosti pri nakladaní s odpadmi

1) Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať výkup odpadov a následne sama alebo 
prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať prepravu a zhodnocovanie vykúpených 
odpadov v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov a aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta (ďalej len VZN).

2) Ďalej sa spoločnosť zaväzuje:
a) vykonávať výkup odpadov v zariadení na zber odpadov, ktoré sa nachádza na ul. 

Šaľská cesta, v Galante. Podmienky výkupu vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu od fyzických osôb zverejňovať na prevádzke výkupne, viesť a uchovávať 
evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie;
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b) vykonávať prepravu odpadov pre účely ich ďalšej úpravy a následnej recyklácie 
automobilovou a železničnou dopravou;

c) zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny odpad v skupine 20 podľa 
Katalógu odpadov;

d) zabezpečiť aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava odpadov, ďalšie 
nakladanie s nimi a ich zhodnocovanie) boli vykonávané v súlade s platným zákonom 
o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s platným 
VZN;

e) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva;
f) vykonávať výkup odpadu od právnických osôb, ktorých zriaďovateľom je mesto iba s 

písomným súhlasom mesta;
g) pri zmene adresy prevádzky zariadenia na výkup odpadov, pri svojom zániku alebo 

zmene činnosti podnikania, ktorá sa týka výkupu určených zložiek komunálnych 
odpadov, neodkladne písomne oznámiť túto zmenu mestu.

3) Spoločnosť je povinná poskytnúť mestu oznámenie o výkupe odpadu od fyzických osôb za
obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roku.

ČI. IV.
Kontrola

1) Zmluvné strany sa dohodli, že mesto má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto 
podmienok:
a) poverení zamestnanci mesta vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať 

poverením;
b) spoločnosť im umožní nerušený vstup do svojich prevádzkových priestorov pri 

dodržaní bezpečnostných predpisov, ako aj nahliadnuť do písomných dokladov 
súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy.

2) Spoločnosť je povinná v prípade kontrolou zisteného nesúladu jej činnosti s príslušnými 
právnymi predpismi, dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s mestom pri 
vykonaní kontroly dohodne. Uvedená lehota však nesmie byť dlhšia ak 30 kalendárnych 
dní odo dňa zisteného nesúladu.

ČI. V.
Cena

1) Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť bude vykonávať činnosti uvedené v ČI. I tejto 
zmluvy a na druh odpadu uvedeného v ČI. II tejto zmluvy bezodplatne.

ČI. VI.
Trvanie zmluvy

1) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.7.2027.
2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3) Zmluvu môžu zmluvné strany kedykoľvek počas jej platnosti ukončiť písomnou dohodou.
4) Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 

3 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane.

5) Výpoveď musí byť daná písomne. Odvolanie, resp. späť vzatie doručenej výpovede je 
možné iba so súhlasom 2. zmluvnej strany. Odvolanie výpovede i súhlas s jej odvolaním 
musí byť písomný a doručený 2. zmluvnej strane.
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ČI. VII.
Záverečné ustanovenia

1) Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy znej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2) V prípade doručovania písomností, doručuje sa na poslednú známu adresu druhej zmluvnej 
strany. V pochybnostiach sa má za to, že ide o poslednú adresu, preukázateľne oznámenú 
druhej zmluvnej strane, na ktorej je bežne prijímaná korešpondencia, inak o adresu 
uvedenú v tejto zmluve. Ak nie je možné písomnosť adresátovi doručiť, aj keď sa v mieste 
doručenia zdržuje, považuje sa písomnosť za doručenú prvým dňom po uplynutí úložnej 
lehoty, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

3) Zmeny tejto zmluvy môžu strany vykonať iba písomnými dodatkami.
4) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určene pre mesto a jeden 

pre spoločnosť.
5) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich vážnej a slobodnej vôle, 

ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné 
a určité, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Galante, dňa: V Žiline, dňa:
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