
Zmluva o zavedení a vyúčtovaní množstvového zberu komunálneho odpadu 
OZ- 10/2023 -OSMaOH

medzi zmluvnými stranami :

Obeh, meno - názov mesta :
Sídlo :
IČO :

Mesto Považská Bystrica ( ďalej len mesto ) 
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 
00 317 667

Zastúpené : doc. PhDr. PaedDr Karol Janas, PhD primátor mesta

Q

Obeh.meno pôvodcu odpadu:

d

Sociálna poisťovňa (ďalej len 
pôvodca odpadu )

Sídlo: 29.augusta 8a10, 813 63 Bratislava
IČO : 30807484
Zastúpená : Ing. Miroslava Hofericová, 

riaditeľka Sociálnej poisťovne 
pobočky Považská Bystrica - pôvodca odpadu

Adresa pobočky: Sociálna poisťovňa pobočka Považská Bystrica, 
Kukučínova 208/23 017 01 Považská Bystrica

ČI. 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, vyhl. č. 371/2015 
Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a v zmysle VZN 
Mesta Považská Bystrica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica v platnom znení ( 
ďalej len VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ) sa vzájomne dohodli na 
podmienkach množstvového zberu a vývozu vyprodukovaného komunálneho 
odpadu ( ďalej len KO ).

2. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov je 
sadzba poplatku a spôsob určenia výšky miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len miestny poplatok ) určený vo 
VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v platnom znení ( ďalej len VZN o miestnom 
poplatku ).



ČI. 2 
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavedenie množstvového zberu KO pôvodcovi 
odpadu a vývozu KO prostredníctvom vývozcu, umiestnenie zberných nádob 
a dohoda o spôsobe platby miestneho poplatku.

ČI. 3
Podmienky zberu

1. Zmluvhé strany sa dohodli na mieste umiestnenia zberných nádob, objeme 
zberných nádob v litroch, počte zberných nádob a frekvencii odvozu 
zberných nádob takto:

Miesto umiestnenia 
zberných nádob

Objem 
zbernej 

nádoby v 
litroch

Počet 
nádob

Frekvencia 
odvozov

Sociálna poisťovňa 
Kukučínova 208/23 
pobočka Považská 

Bystrica

1100 I 1 1 x za týždeň 
utorok

2. Vývoz KO bude vykonávaný v čase platného harmonogramu pre danú časť 
mesta. Na základe požiadavky pôvodcu odpadu je spracovaný osobitný 
harmonogram vývozov, ktorý vychádza z platného harmonogramu vývozov 
v danej časti mesta. Osobitný harmonogram tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. 
Nový harmonogram Vám bude zaslaný do 15. 01. nasledujúceho roka.

3. Pôvodca odpadu je povinný v prípade akejkoľvek zmeny súvisiacej so 
zmenou adresy podnikania, resp. prevádzky, alebo zmeny ním 
vyprodukovaného množstva KO, ktorá vedie k zmene podmienok 
dohodnutých v bode 1 tohto článku, t. j. k zmene v počte zberných nádob, 
ich objemu alebo frekvencie odvozov, písomne požiadať mesto 
o vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Nahlásená zmena je platná 
a účinná od nadobudnutia platnosti a účinnosti dodatku k zmluve 
v nasledujúcom zdaňovacom období.

4. Mesto zabezpečí pre pôvodcu odpadu požadované zberné nádoby. 
Pôvodca odpadu zodpovedá mestu za zverené nádoby na KO. V prípade 
ich straty, poškodenia alebo odcudzenia sa zaväzuje uhradiť mestu 



spôsobenú škodu. V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy je pôvodca 
odpadu povinný odovzdať mestu pridelené nádoby na KO do 5 dní od 
ukončenia zmluvného vzťahu.

5. Pôvodca odpadu sa zaväzuje v súlade s VZN o nakladaní s KO zbierať KO 
do zberných nádob a tieto nádoby umiestniť tak, aby vývozca KO mal k nim 
zabezpečený bezproblémový prístup. Určenie stanovišťa nádob musí byť 
odsúhlasené vývozcom KO.

ČI. 4
Platobné podmienky

1. Miestny poplatok určí pôvodcovi odpadu mesto rozhodnutím ako súčin 
objemu zberných nádob, frekvencie odvozov uvedených v ČI. 3 bod 1 tejto 
zmluvý a sadzby podľa VZN o miestnom poplatku.

ČI. 5 
Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana písomne. Výpovedná 
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, a účinnosť od 01. 02. 2023 za podmienky jej 
predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

ČI. 6 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu zmluvu zmeniť len formou písomných dodatkov. 
Každý dodatok zmluvy musí byť očíslovaný.

2. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a na 
znak súhlasu zmluvy podpísali.



3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisných vyhotoveniach, z toho 4 
rovnopisné vyhotovenia zmluvy sú určené pre mesto a 2 vyhotovenia sú 
určené pre pôvodcu odpadu.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku 
korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými 
zákonmi.

V Považskej Bystrici dňa /. . . \ .

Ing Miroslava Hofericováýriaditeľka pobočky 
pôvodca odpadu

V Považskej Bystrici dňa

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD 
primátor mesta



Joha č 1

Prehľad termínov vývozov nádob na množstvový zber pre pôvodcu odpadu - 
Sociálna poisťovňa pobočka Považská Bystrica podľa Zmluvy o zavedení 

a vyúčtovaní množstvového zberu komunálneho odpadu
OZ- 10/2023 - OSMaOH

1 x za týždeň/utorok 11001 1 ks

7 2.2023 14.2.2023 21.2 2023 28 2.2023 7 3.2023 14.3.2023 21.3.2023

28.3.2023 4 4 2023 11 4.2023 1842023 25 4 2023 2.5.2023 9.5 2023

16 5 2023 2,3 5.2023 30.5.2023 6 6.2023 13 6.2023 20.6.2023 27.6.2023

4.7.2023 11.7 2023 18.72023 25 7 2023 1.8.2023 88.2023 15.8 2023

22 8.2023 29 8 2023 5.9.2023 12 9.2023 19 9.2023 26.9.2023 3 102023

10 102023 17 102023 24 10.2023 31 10.2023 7 11.2023 14 11.2023 21 11 2023

28 11 2023 5.12.2023 12 12 2023 19 12.2023 26.122023 2 1.2024 9 1.2024

Zmeny termínov vývozov počas štátnych sviatkov budú zverejnené na stránke mesta

Ing Miroslava Hofericová, riaditeľka pobočky 
pôvodca odpadu

....................-..................... i ........ ......................
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD 

primátor mesta

V Považskej Bystrici dňa V Považskej Bystrici dňa . : ?
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