
Zmluva
o vývoze komunálneho odpadu

Č1.1
Zmluvné strany

Obec Podbiel
Štatutárny zástupca: Slavomír Korčuška, starosta 
Sídlo: 027 42 Podbiel 
IČO: 00314790 
D IČ :2020561829
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
(ďalej len .,poskytovateľ“)

a

Základná škola s materskou školou v Podbieli
Štatutárny zástupca: Mgr.Blanka Kontrová 
Sídlo: 027 42 Podbiel č.246 
IČO: 42349036 
IBAN:
(ďalej len „pôvodca“)

Č1.2
Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi vzniknutými u 
pôvodcu, pričom ich odvoz zabezpečuje oprávnená organizácia, s ktorou má poskytovateľ 
uzatvorenú samostatnú zmluvu.

Č1.3
Zmesový komunálny odpad

3.1 Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby 
triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zásad zavedeného triedeného zberu na 
území obce Podbiel.
3.2 Zmesový komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do určených 110 litrových 
smetných nádob, ktoré musia byť označené podľa dohodnutej frekvencie vývozu odpadu 
žltou nálepkou pridelenou poskytovateľom a súpisným číslom budovy.
3.3 Vývoz zmesového odpadu sa vykonáva vo frekvencii jedenkrát za dva týždne.



3.4 Zberné nádoby musia byť umiestnené na prístupných miestach pred budovami, ktoré sú 
v užívaní pôvodcu.
3.5 Počet zberných nádob určených na vývoz odpadu kontroluje poverený pracovník 
poskytovateľa pri uskutočňovaní vývozu.

Č1.4
Biologicky rozložiteľný odpad

4.1 Pôvodca ako prevádzkovateľ školského zariadenia - Zariadenie školského stravovania 
musí preukázateľne zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu a viesť o tom príslušnú dokumentáciu.
4.2 Potrebné doklady musí pôvodca pravidelne aktualizovať, spolu so záznamom o odovzdaní 
vytriedeného odpadu predložiť na vyzvanie na kontrolu zriaďovateľovi.

Č1.5
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

5.1 Poplatok za vývoz komunálneho odpadu zaplatí pôvodca na základe doručeného 
rozhodnutia vydaného Obcou Podbiel v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením 
Obce Podbiel o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
5.3 Poplatok bude vypočítaný ako súčin počtu smetných nádob pôvodcu, sumy za vývoz 1 ks 
smetnej nádoby stanovenej v platnom VZN a počtu vývozov v kalendárnom roku.
5.3 Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vývoze 
komunálneho odpadu.

Č1.6
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa dohodnutého rozsahu vývoz a likvidáciu 
komunálneho odpadu od pôvodcu.
6.3 Pôvodca zabezpečí, aby sa v smetných nádobách nenachádzali predmety, ktoré by mohli 
poškodiť mechanizmus smetného vozu. V prípade porušenia tohto ustanovenia uhradí všetky 
náklady spojené s opravou vozidla.
6.3 Pôvodca má povinnosť oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a informácie majúce 
vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, a to v lehote do 30 dní odo dňa, kedy 
takéto skutočnosť vznikla.

ČI.7
Záverečné ustanovenia



7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.2 Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov apo  vzájomnom 
súhlase obidvoch zmluvných strán.
7.3 Zmluva stráca svoju platnosť, ak tak stanoví zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo platné VZN.
7.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží pôvodca a j eden 
poskytovateľ.
7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
zmluvu podpisujú a súhlasia s uverejnením údajov, ktoré sú obsahom tejto zmluvy.
7.6 Zmluva nadobúda právoplatnosť jej podpisom zmluvnými stranami.
7.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia podľa podmienok stanovených zákonom 
NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Podbieli MJl.....  ...2015 V Podbieli ...MJL....  . 2015

Mgr.Blanka Kontrová 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Podbieli

Slavomír Korčuška 
starosta obce


