Zmluva
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmysle § 39 ods. 12 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

ČI. I
Zmluvné strany
1. Mesto Prievidza
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
Zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou
IČO: 00318442
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza
č. účtu: 9000098002/5600, variabilný symbol: 1620164352
I B A N : SK40 5600 0000 0090 0009 8002
BIC : K O M A S K 2 X
a
2. Žiadateľ:
MVDr. Ľuboš Maláska
Miesto podnikania: 91325 Bobot 266
IČO: 33910685
Registrovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín
Číslo živnostenského registra: 309 - 9557
v

ČI. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie množstvového zberu komunálneho odpadu
v prevádzke žiadateľa.
Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude vykonávať oprávnená
organizácia, ktorá má s mestom Prievidza uzatvorenú komisionársku zmluvu na túto činnosť.
Ukladanie komunálneho odpadu bude žiadateľ vykonávať do zbernej nádoby
pridelenej oprávnenou organizáciou.
ČI. III
Podmienky vykonávania zberu
1. Oprávnená organizácia dodá žiadateľovi na adresu prevádzky nádobu podľa požiadavky
žiadateľa na miesto na to vyhradené.
2. Zberná nádoba bude vyprázdňovaná podľa dohodnutého harmonogramu a vývozného
dňa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. V čase vývozu nádoby umožní žiadateľ voľný prístup k nádobe.
4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť triedenie komunálnych odpadov v zmysle platnej
legislatívy.
5. V prípade neuskutočnenia vývozu z objektívnych dôvodov (nepriaznivého počasia,
technických problémov a pod.) bude zberná nádoba vyprázdnená dodatočne.
6. Mestom Prievidza budú u žiadateľa vykonávané kontroly dodržiavania ustanovení tejto
zmluvy.

ČI. IV.
Povinnosti žiadateľa
1. Žiadateľ je povinný sa o zverenú nádobu starať a zabezpečiť ju pred odcudzením.
2. Žiadateľ sa zaväzuje, že ním vzniknutý komunálny odpad bude ukladať výlučne do
pridelenej nádoby a v čase dohodnutého vývozu umožní prístup k nádobe.
3. Triedené zložky komunálneho odpadu je žiadateľ povinný oddeľovať od komunálneho
odpadu v zmysle platnej legislatívy a odovzdávať ich oprávnenej organizácií, ktorá má s
mestom Prievidza uzatvorenú zmluvu. V prípade porušenia triedenia komunálnych
odpadov nebude žiadateľovi oprávnenou organizáciou uskutočnený vývoz zbernej nádoby
a následne budú proti žiadateľovi vyvodené dôsledky v zmysle platnej legislatívy.
4. Žiadateľ sa zaväzuje, že triedenie zložiek komunálneho odpadu bude pravidelne
preukazovať l x za štvrťrok príslušnému oddeleniu Mestského úradu v Prievidzi
odovzdávaním potvrdenia, ktoré mu oprávnená organizácia vystaví.
5. Žiadateľ sa zaväzuje, že v prípade akejkoľvek zmeny ním vyprodukovaného množstva
komunálneho odpadu, ktorý vedie k zmene podmienok dohodnutých v zmluve, písomne
nahlási aktuálny stav príslušnému oddeleniu Mestského úradu v Prievidzi a požiada
o úpravu tejto zmluvy v lehote do 3 dní od vzniku zmeny.

ČI. V
Zrušenie množstvového zberu
Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom na
území mesta Prievidza zruší množstvový zber u žiadateľa v prípade, ak:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov nie je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebudú v čase do ich vývozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) žiadateľ poruší povinnosť podľa ČI. IV ods. 5.

ČI. VI
Výška poplatku
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu
týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2. Miestny poplatok je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu
zbernej nádoby, ktorú žiadateľ užíva.
3. Všetky náležitosti týkajúce sa sadzby miestneho poplatku, oznamovacej povinnosti,
spôsobu platenia miestneho poplatku má mesto Prievidza určené v platnom Všeobecne
záväznom nariadení mesta Prievidza o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné dopady, ktorým je žiadateľ povinný sa riadiť.
4. Poplatok je príjmom mesta Prievidza.
5. V prípade zrušenia množstvového zberu z dôvodu podľa ČI. V tejto zmluvy bude miestny
poplatok vyrubený platobným výmerom podľa platných právnych predpisov.

ČI. VII
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12.2015.
2. Po uplynutí doby dojednanej v bode 1. tohto článku sa platnosť zmluvy automaticky
predlžuje o ďalší rok, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr
1 mesiac pred ukončením jej platnosti.
3. Mesto Prievidza má právo od zmluvy okamžite odstúpiť pri porušení jej ČI. V zo strany
žiadateľa.
4. Žiadateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade ukončenia prevádzky resp. pri zmene
činnosti.
5. Zmluva zaniká dňom ukončenia prevádzky žiadateľa.

ČI. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy možno vykonať len formou písomného dodatku a musia
byť podpísané všetkými zmluvnými stranami.
2. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákonom č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka, platným
Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta
Prievidza a platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

V Prievidzi dňa 25.09.2015

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Andreou Nikmonovou
na základe poverenia
č. 1.2-325-2012/1554

MVDr. Ľuboš Maláska

Príloha č. 1
k zmluve
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmysle § 39 ods. 12 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Harmonogram vývozov.
V prevádzkarni Bar - herňa podnikateľského subjektu MVDr. Ľuboš Maláska v OC Korzo
na Nábrežnej ulici 19131/5 v Prievidzi bude vývoz nádoby na komunálny odpad
uskutočňovaný nasledovne:
Typ pridelenej nádoby: 120 L
Interval vývozu: l x týždenne
Vývozný deň: pondelok
Priemerná hmotnosť nádoby: 16 kg

V prevádzkarni Bar - herňa podnikateľského subjektu MVDr. Ľuboš Maláska v O C
Hornonitrianska cesta III. 1282/3 v Prievidzi bude vývoz nádoby na komunálny odpad
uskutočňovaný nasledovne:
Typ pridelenej nádoby: 120 L
Interval vývozu: l x týždenne
Vývozný deň: pondelok
Priemerná hmotnosť nádoby: 16 kg

