
 
Zmluva 

o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 3/2022 

(ďalej len "zmluva") 
 

Zmluvné strany: 
 
1. Vykonávateľ zberu a prepravy: 
    Obchodné meno:         Obec Lackovce 
    Sídlo:                            Lackovce 37, 066 01 Humenné 
    Zastúpená:                   Ing. Ľuboslavou Hofericovou, starostkou obce 
    IČO:                              377 916 99 
    DIČ:                              2021545361 
    
     ďalej len "vykonávateľ zberu a prepravy" 
 
2. Pôvodca odpadu:  /právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ/     
    Obchodné meno:         CARPIO - PARK 
    Sídlo:                            Lackovce 7, 066 01 Humenné 
    Zastúpená:                   Mgr. Matúš Majický 
    IČO:                              44 196 253 
    DIČ:                              10 79 97 13 65 
 
    ďalej len "pôvodca odpadu" 
 
uzatvárajú podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch, podľa ust. § 10 
d, § 11 ods. 1 Zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych poplatkoch v platnom znení, v nadväznosti 
na VZN č. 65/2021 Dodatok č. 1 VZN č. 56/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom na 
území obce Lackovce, VZN č. 64/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady nasledovnú zmluvu: 

 
ČL. I 

 Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je množstvový zber, preprava a zneškodňovanie 
komunálneho a drobného stavebného odpadu od pôvodcu odpadu, pri činnosti, 
ktorého komunálny odpad vzniká. Zber, preprava a zneškodňovanie sa bude 
vykonávať prostredníctvom nádob na to určených – 1100 l kontajner a 120 l 
kontajner. 
Zber a preprava sa vykonáva na území obce Lackovce. 

2. Zber a preprava sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom: 

 

 Miesto uloženia kontajnera:      Jazero L. A., Lackovce 

Typ kontajnera:                         1100 l 

počet kontajnerov:                     1 kus    (zapožičaný) 

Cyklus vývozu:                          1 x za  týždeň   

             

Typ kontajnera:       120 l   

počet kontajnerov:      1 kus (zakúpený) 

Cyklus vývozu:      1 x za 2 týždne  

(podľa harmonogramu „Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2022 v 

obci Lackovce“ spoločnosti Fúra) 



 

 
          
     3.   Každú   zmenu  týkajúcu  sa  počtu  kontajnerov,  cyklu  vývozov,  premiestňovania 
           prevádzky,  či   ukončenia  podnikateľskej  činnosti,  je  pôvodca  odpadu  povinný   
           nahlásiť písomne, na adresu vykonávateľa zberu a prepravy do 10 pracovných dní    
           odo dňa vyššie uvedených zmien. 
 

4. Vykonávateľ zberu a prepravy zabezpečí vývoz odpadu aj vtedy, ak množstvo odpadu 
presahuje rámec tejto zmluvy. Množstvo odpadu vyvezené nad rámec tejto zmluvy 
bude fakturované zvlášť. 

 

 
ČL. II 

 Doba platnosti zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.01.2022 do 27.12.2022. 
 

2. Zmluvný vzťah možno v obidvoch prípadoch jeho trvania ukončiť vzájomnou dohodou. 
Pri dobe neurčitej možno zmluvný vzťah ukončiť aj výpoveďou s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

deň po dni zverejnenia na webovom sídle vykonávateľa zberu a prepravy. 
 
 

ČL. III 
 Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov 

 
1. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného 

odpadu sa stanovuje nasledovne: 

0,0180 €/l komunálneho odpadu zo 120 l zbernej nádoby 
0,0180 €/ l  komunálneho odpadu z  1100 l zbernej nádoby 

 
2. Poplatok za zber a prepravu v zmysle ČL.I, ods. 2 zmluvy sa stanovuje: 

 
– 120l zberná nádoba  -       56,16 €  (spolu za 26 vývozov od 10.01.2022 do 

27.12.2022) 
 

– 1100 l zberná nádoba  -  217,80 €  (spolu za  11 vývozov od 17.06.2022 do 
05.09.2022) 

 

Spolu: 273,96 € 

 
ČL. IV 

Prenájom zbernej nádoby 
 

1. Cena poplatku za prenájom zbernej nádoby – kontajnera 1100 l  sa stanovuje vo 
výške: 
0,50 €/ deň  prenájmu 

 
2. Poplatok za prenájom v zmysle ČL.II, ods. 1   zmluvy sa stanovuje v celkovej   

            výške:  40,50 €    (t. j. spolu za 81 dní prenájmu)   
 



 
 
 

ČL. V 
Platobné podmienky 

1. Pôvodca odpadu je povinný poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho a drobného   stavebného odpadu, ako aj poplatok za prenájom zbernej 
nádoby uhradiť na základe vystavenej faktúry. 

 
ČL. VI 

Osobitné dojednania 
 

1. Pôvodca odpadu sa zaväzuje vrátiť zbernú nádobu – kontajner obci Lackovce, do troch 
dní  po vykonaní posledného zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu, t.j. do 08.09.2022.V prípade nedodržania termínu na vrátenie zbernej nádoby 
– kontajnera, bude vykonávateľ zberu a prepravy účtovať pôvodcovi odpadu poplatok 
za každý deň omeškania v dvojnásobnej výške. 

 
2. Pôvodca odpadu sa zaväzuje vzniknutý odpad separovať, hlavne komodity ako sú: 

PET fľaše, plasty, papier a sklo, čím sa zníži množstvo zmiešaného komunálneho 
odpadu a tým aj náklady na vývoz. 

 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aktuálny výpis z obchodného registra resp. 

kópia živnostenského listu alebo koncesnej listiny pôvodcu odpadu. Vyššie uvedené 
doklady resp. ich kópie doloží pôvodca odpadu pri podpísaní tejto zmluvy. 

 
4. Za badateľné a úmyselné poškodenie zbernej nádoby – kontajnera bude vykonávateľ 

zberu a prepravy fakturovať pôvodcovi odpadu 10% z pôvodnej nákupnej ceny zbernej 
nádoby – kontajnera. 

 
ČL. VII 

Sankcie 
 

1. Sankčný úrok vyrubí vykonávateľ zberu a prepravy pôvodcovi odpadu na základe § 
35b, odst.1, písm.d Zákona č.511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov  a o zmenách v 
sústave územných finančných orgánov. 

 
2. Podľa ust. § 35b, odst.1, písm.d Zákona č.511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov, v prípade nezaplatenia poplatku, 
vzniká vykonávateľovi zberu a prepravy právo na úroky z dlžnej sumy vo výške 
štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS. 

 
3. Dlžnú sumu, povýšenú o sankčný úrok, vykonávateľ zberu a prepravy bude vymáhať 

na základe Zákona č. 511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov podľa § 74, odst.1 a 2 – Exekučný titul. 

 
 

ČL. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

a to len formou písomných dodatkov. 
 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých pôvodca odpadu obdrží jedno 
vyhotovenie. 

 



 
 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné  a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
 
 
V Lackovciach, dňa ......................            V Lackovciach, dňa ..........................  
 
 
 
 
 
............................................................                               ........................................................... 
Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka                                              Mgr. Matúš Majický 
(za vykonávateľa zberu a prepravy)                                               (za pôvodcu odpadu) 
 


