
ZMLUVA O ODVOZE A ZNEŠKODNENÍ
KOMUNÁLNEHO ODPADU

( § 610 Obchodného zákonníka ) 
uzatvorená medzi účastníkmi

Objednávateľ :
Obec Prašice 
ul. 1. mája 142/142 
956 22 Prašice
IČ O : 00 310 964 
DIČ : 2021315538 
(ďalej len objednávateľ)

Dopravca - D odávateľ: 
VELDES s.r.o. 
Bernolákova 36 
SK-955 01 Topoľčany
IČO : 44 796 684 
IČ DPH : SK 2022833054

(ďalej len dopravca)

ČI. 1 
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, na základe ustanovení Občianskeho 
zákonníka, Zákona o odpadoch č. 223/2001 Zb., a jeho vykonávacích vyhlášok. K odvozu a likvidácii sa 
nevyžaduje jednotlivá objednávka. Túto nahrádza uvedená zmluva.

Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že prepraví a zneškodní komunálny odpad 
na mieste na to určenom a to skládke komunálneho odpadu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi 
odmenu v zmysle čl. 4 tejto zmluvy.

ČI. 2
Práva a povinnosti

Dopravca je  povinný :
Zabezpečiť pre objednávateľa zberný kontajner na dobu nevyhnutnú k naplneniu,
taktiež je  dopravca povinný preukázať sa všetkými potrebnými povoleniami k vykonaniu prepravy,
vykonať prepravu a likvidáciu odpadu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej
lehote,
všetky ostatné nemenované podmienky sa riadia ustanoveniami zákona o odpadoch.

Dopravca je  oprávnený:
splniť záväzok z tejto zmluvy pomocou ďalšieho dopravcu.

Objednávateľ je  povinný :
pripraviť dopravcovi komunálny odpad do kontajnera v určenom termíne podľa dohodnutého 
zvozového cyklu, alebo dohodnutého termínu odvozu,
poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu odpadu a jeho povahe, inak zodpovedá za škody 
spôsobené dopravcovi porušením tejto povinnosti, 
zaplatiť dopravcovi dohodnutú odmenu.



ČI. 3
Likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu bude vykonaná vždy výhradne na skládkach komunálneho odpadu ustanovených 
a schválených príslušným štátnym orgánom. O likvidácii odpadu dopravca objednávateľovi doloží 
zodpovedajúci doklad.

ČI. 4
Odmena za dopravu

Dopravcovi za vykonanú prepravu a likvidáciu odpadu prináleží primeraná odmena za množstvo 
a vzdialenosť prepravovaného odpadu.

Preprava a likvidácia odpadu podľa miesta likvidácie :
Bez DPH s DPH

Preprava odpadov na skládku odpadov Bojná : 6 0 , - € / 1 kontajner 7 2 , - € / 1  kontajner

Likvidácia odpadov na skládke odpadov : 0,-

Prenájom kontajnera : 0,-

odmena za vykonanú prepravu a likvidáciu odpadu bude hradené na základe vystavenej faktúry 1 X 
mesačne, prípadne vždy na konci mesiaca,
prílohou faktúry bode potvrdený doklad o likvidácii tovaru a prepravný doklad, 
splatnosť faktúry je  stanovená na 14 dní po vykonaní a vystavení faktúry, 
úhrada bude vykonaná na účet dopravcu vedený v Tatrabanka a.s. Topoľčany.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
Zmluvu možno meniť písomnými dodatkami, s ktorými musia súhlasiť obidve strany.
Zmluvu možno vypovedať písomnou výpoveďou podľa §574-575 Zákona 513/1991 Zb., obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien v prípade riadneho ukončenia zmluvného vzťahu.
V prípade neplnenia si povinností jednej zo zmluvných strán môže druhá strana vypovedať zmluvu 
okamžite.
Vypovedaním zmluvy nie je  do dňa jej skončenia dotknutá ani pomerná časť odmeny ani úhrady 
nákladov, ktoré do tohto momentu vznikli.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.


