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ZMLUVA O ZAVEDENÍ A REALIZÁCII SYSTÉMU  

ZBERU ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK  

V OBCI/ MESTE 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka  

medzi 

číslo zmluvy 

 
2032/SZ007 

Čl. 1  ZMLUVNÉ STRANY 

 Objednávateľ Dodávateľ 

Názov Obec Riečka DETOX  s.r.o.  

zapísaná v obchodnom registri OS Banská 

Bystrica, vložka č.1084/S, oddiel Sro  

Adresa Hlavná 125/2 

974 01 Riečka 

Zvolenská cesta 139  

974 05 Banská Bystrica 

Telefón +421 48 419 72 03 +421 48 471 25 25 

 +421 905 634 151  

E-mail obecriecka@mail.t-com.sk legislativa@detox.sk 

IČO 00 313 785 31 582 028 

DIČ 2021115910 2020453996 

IČ DPH Nie sme platca DPH SK2020453996 

Banka VÚB, a.s. 

SK23 0200 0000 0035 8064 3953 

Československá obchodná banka, a.s.,  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 1324 6876 

BIC : CEKOSKBX 

Štatutárny 

zástupca 

Ing. Marián Spišiak, starosta Ing. Roman Forgáč; Daniel Studený, MBA 

konatelia spoločnosti 

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných  

Ing. Marián Spišiak, starosta; spisiak@riecka.sk 
Mgr. Zvara Roman, vedúci DEP 
 

Oprávnený rokovať o realizácii odberu odpadov  

Marianna Petráňová, +421 48 419 72 03 
Mgr. Zvara Roman,  
Ing. Martinkovičová Jaroslava 

+421 907 777 157 

Čl. 2  PREDMET ZMLUVY  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude na základe objednávky pre odberateľa zabezpečovať odber 

komunálnych odpadov z mobilného zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností 
s obsahom nebezpečných látok formou prevzatia odpadov na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o. Zvolenská 

cesta 139 Banská Bystrica v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov. 

 
2.1  ZBER ODPADOV 

a) Výjazd špeciálneho vozidla na požiadavku obce (jeho oficiálnych predstaviteľov alebo poverených 
pracovníkov), keď bude nutné odviezť a spracovať nebezpečné odpady, vyskytujúce sa na území obce 

t.j. voľne odhodené nebezpečné odpady, ohrozujúce životné prostredie a zdravie obyvateľov. Cena za 
výjazd vozidla a pracovníkov bude v prípade potreby stanovená samostatnou cenovou ponukou. 

 

2.2  SPRACOVANIE ODPADOV 

a) Po dovezení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

vykoná dodávateľ ich spracovanie, čo podľa charakteru látok môže znamenať: 
- triedenie a separácia využiteľných zložiek, 

- fyzikálno – chemickú úpravu (eliminácia nebezpečných vlastností), 

- materiálové zhodnotenie využiteľných zložiek, 
- mechanickú úpravu na minimalizáciu objemu (lisovanie). 
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b) Po spracovaní zabezpečí dodávateľ zhodnotenie odpadov podľa Prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 

alebo zneškodnenie odpadov a to jedným zo spôsobov definovaným v Prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z. 
z. 

 
2.3  ENVIRONMENTÁLNY SERVIS 

a) Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o zbere, preprave a spracovaní vyzbieraných odpadov v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich  predpisov: 
- poskytnúť objednávateľovi podklady pre vypracovanie Evidenčného listu odpadu v zmysle prílohy č. 

1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle prílohy 
č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 

 

2.4  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že odpad - jeho čistá hmotnosť, podľa jednotlivých druhov odpadu bude 

odvážený na prevádzke dodávateľa. Zástupca objednávateľa môže byť prítomný pri vážení na 
prevádzke dodávateľa, v prípade neprítomnosti zástupcu objednávateľa pri vážení odpadu na 

prevádzke, objednávateľ akceptuje váhu stanovenú v prevádzke dodávateľa. Zástupcovia 
objednávateľa a dodávateľa podpíšu príslušný doklad – preberací protokol s označením kategórie 

ostatný odpad „O“ alebo nebezpečný odpad „N“. 

b) Objednávateľ je zodpovedný za informovanie občanov o možnosti odovzdať oddelene zbierané zložky 
komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok počas mobilného zberu formou 

všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
objednávateľa. 

c) Objednávateľ sa zaväzuje pred termínom určeným na mobilný zber odpadu zverejniť obvyklým 

spôsobom oznámenie o príslušnom zbere v zmysle tejto zmluvy a o podmienkach zberu napr. na adrese 
webového sídla objednávateľa, oznamom v lokálnych médiách ako miestny rozhlas, úradná tabuľa, 

noviny obce a pod. 

d) Objednávateľ je povinný informovať elektronicky (na e-mail: legislativa@detox.sk) dodávateľa o zmene 

všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
objednávateľa, v prípade, že sa zmeny týkajú predmetu zmluvy. 

e) Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si súčinnosť v rozsahu nevyhnutom pre plnenie povinností podľa 

tejto zmluvy. 

Čl. 3  CENA ZA SLUŽBY 
Účtovaná položka cena za jednotku 

1. spracovanie odpadov* viď Príloha č. 1 Zoznam odpadov   

2. výjazd špeciálneho vozidla, práca a 

spracovanie odpadov na základe 
objednávky objednávateľa  

(podľa čl. 2, bod 2.1, písm. a) 

                       Cena bude stanovená individuálne pred 

odberom 

spracovanie odpadov: 

viď Príloha č. 1 Zoznam odpadov  

4.   informačné letáky (samostatne)**   

      A5 - 100 ks 
50 € 

5.   "e-leták"  elektronický oznam na web** 0 € 

6.  Identifikačný list nebezpečného odpadu 3,50 €/ks 

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/96 Z.z., o cenách. K cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 

 
*  Príjem odpadu je potrebné vopred odsúhlasiť s prevádzkou http://www.detox.sk/content/objednavky  

Nenahlásený dovoz sa účtuje v zmysle aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov 
http://www.detox.sk/content/obchodne-podmienky  

** Informačné letáky budú klientovi zaslané len na vyžiadanie. Forma dotlače je uvedená v prílohe č. 4. 

http://www.detox.sk/content/objednavky
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Čl. 4  PLATOBNÉ PODMIENKY 

a) Úhrada ceny za vykonané služby bude fakturovaná za každý zber zbernou faktúrou, pritom faktúra je 
splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. K faktúre bude pripojený prehľad o vyzbieraných a 

zneškodnených odpadoch v členení podľa Prílohy č. 1 Zoznam odpadov. 

b) V prípade omeškania objednávateľa s platbou riadnej faktúry má dodávateľ právo účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

c) V prípade omeškania dodávateľa s odberom odpadov má objednávateľ právo požadovať zníženie ceny 
vo výške 0,05% z hodnoty odberu za každý deň omeškania. 

d) Spoločnosť DETOX s.r.o. si vyhradzuje právo odpad neprebrať, účtovať zvýšené náklady s analýzou 
a spracovaním odpadov alebo vrátiť na náklady objednávateľa, v prípade, že jeho charakter 

nezodpovedá nahlásenému druhu a požadovanému spôsobu balenia, alebo nebol správne a kompletne 

označený v zmysle platnej legislatívy, resp. sa pri preberaní odpadu v závode zistí, že sa jedná o látku, 
na ktorú nemá spoločnosť DETOX s.r.o. oprávnenie napr. výbušniny, prekurzory, veľmi jedovaté látky, 

nádoby pod tlakom a pod. 

e) Minimálna hodnota odberu je 100 € (bez DPH). Do minimálnej hodnoty odberu sa počíta sumárna  

hodnota odpadu  určeného na odber a hodnota dopravných  a manipulačných nákladov. V prípade  

menšej hodnoty ako 100 € bude objednávateľovi doúčtovaný rozdiel medzi skutočnou hodnotou odberu 
a sumou 100 €. 

f) V prípade, že sa v priebehu platnej zmluvy zmenia všeobecne platné právne predpisy, tak že ovplyvnia 
cenu výkonov dodávateľa, resp. ak sa zmení výška cien energetických a materiálových vstupov a 

výstupov vyhradzuje si dodávateľ právo v závislosti od uvedených zmien jednostranne ceny upraviť. O 

takejto úprave musí bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa. 

Čl. 5  DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A VYPOVEDANIE ZMLUVY 

a) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a uzatvára sa do 31.12.2025. 

b) Obec je povinná zmluvu zverejniť do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na svojej web stránke resp. v  

Obchodnom vestníku alebo v Centrálnom registri zmlúv. 

c) Po dobe uplynutia účinnosti tejto zmluvy sa platnosť zmluvy automaticky predlžuje o päť rokov, ak ju 

niektorá zo zmluvných strán nevypovie v lehote do jedného mesiaca pred ukončením jej účinnosti. Režim 
automatického predlžovania zmluvy sa vzťahuje aj na nasledujúce obdobia. 

d) Zmluva môže byť ukončená:  

a. dohodou zmluvných strán, 

b. písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede. 

c. písomným odstúpením objednávateľa alebo dodávateľa od tejto zmluvy aj v prípade, že 
dodávateľ stratí príslušné oprávnenia na plnenie povinností podľa tejto zmluvy, 

d. písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy v prípade, že druhá 

zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvu a nápravu nezabezpečí ani do troch 
týždňov od upovedomenia. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto 

zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. 

d) Dodávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platbou 

viac ako 21 dní. 

Čl. 6  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

a) Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, jeden obdrží dodávateľ a jeden objednávateľ. 

b) Všetky doplňujúce zmeny tejto zmluvy si vyžadujú formu písomného dodatku potvrdeného obidvoma 
zmluvnými stranami. 
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c) Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje súhlas so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosti 

DETOX s.r.o.“, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v prípade, ak nie sú upravené touto 
zmluvou. A sú uvedené na www.detox.sk/content/obchodne-podmienky 

d) Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

e) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia 

platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto 

neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ 
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto 

zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

f) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v tiesni 

ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentičnosť zmluvy potvrdzujú vlastnoručným 

podpisom. 

 

Čl. 7  PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Zoznam odpadov 

Príloha č. 2 Povinnosti klienta pri odbere odpadov 

Príloha č. 3 Súhlas s elektronickou fakturáciou 

Príloha č. 4 Harmonogram mobilného zberu 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
_____________________________________  ___________________________________ 

za objednávateľa: 

Ing. Marián Spišiak  
starosta 

 
 

  V Riečke, dňa:.................................... 

 za dodávateľa: 

Mgr. Roman Zvara 
Vedúci DEP 

 

V Banskej Bystrici, dňa:............................ 
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Príloha č. 1  ZOZNAM ODPADOV 
 

Názov odpadu 
Kat. 
číslo 

Cena 
€/t 

Kat. Y-kód 

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 
20 01 05 370 N 6, 8, 12 

rozpúšťadlá 20 01 13 690 N 6 

kyseliny 20 01 14 1 390 N 34 

zásady 20 01 15 1 390 N 35 

fotochemické látky 20 01 17 350 N 16 

pesticídy  20 01 19 8 300 N 4 

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 0 N 29 

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky ** 20 01 23 0 N 41 

jedlé oleje a tuky 20 01 25 210 O - 

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 20 01 26 250 N 8 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky - tuhé 20 01 27 390 N 12 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce neb. látky - tekuté 20 01 27 690 N 12 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 - tuhé 20 01 28 350 O - 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 - tekuté 20 01 28 660 O - 

detergenty obsahujúce nebezpečné látky 20 01 29 350 N 46 

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 20 01 30 570 O - 

cytotoxické a cytostatické liečivá 20 01 31 2 690 N 3 

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 20 01 32 2 690 O - 

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
20 01 33 0 N 31 

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 20 01 34 0 O - 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 
20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti** 

20 01 35 0 N 46 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23 a 20 01 35** 
20 01 36 0 O - 

drevo obsahujúce nebezpečné látky 20 01 37 350 N 46 

K cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 
** neucelené elektrozariadenia budú prevzaté ako 20 01 39 plasty resp. kovy 20 01 40 cena 350 €/t. 
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PRÍLOHA Č. 2  POVINNOSTI KLIENTA PRED A POČAS ODBERU ODPADOV 
SPOLOČNOSŤOU DETOX s.r.o. 

 

1. Pri objednávaní odberu odpadov je objednávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi nasledovné údaje 

o odbere odpadov - vyplniť formulár objednávky  http://www.detox.sk/content/objednavky  
 

2. Pred odberom odpadu – objednávateľ je povinný: 
1) zabezpečiť vhodné balenie a označenie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) uložiť odpady vytriedené podľa druhov do vhodných obalov na prepravu  

-      tekuté odpady v pevných a vodotesných obaloch 
-      tuhé odpady zabezpečené proti vysypaniu pri preprave 

3) každý obal musí byť označený v zmysle inštrukcií dodávateľa uverejnených na 

http://www.detox.sk/content/objednavky napr. Identifikačným listom nebezpečného odpadu, 

(dodávateľ vie poskytnúť na vyžiadanie od objednávateľa) 
4) zabezpečiť prepravu odpadov v súlade s ADR aj označiť príslušným UN kódom a bezpečnostnou 

značkou. Na základe požiadavky objednávateľa môže označenie zabezpečiť dodávateľ. Služba bude 
účtovaná v zmysle Cenníka poplatkov a služieb: http://www.detox.sk/content/obchodne-podmienky 

 

3. Pri odbere odpadu – odovzdávanie odpadu spoločnosti DETOX s.r.o. 
1) zodpovedná osoba musí  potvrdiť Sprievodné listy nebezpečného odpadu – pečiatka, čas odberu, dátum 

odberu a podpis 

2) naložiť len odpad nahlásený v objednávke a potvrdený pracovníkom dodávateľa 

3) zabezpečiť nakládku ak v objednávke nie je uvedené inak.  

 
 

Spoločnosť DETOX s.r.o. si vyhradzuje právo odpad neprebrať alebo vrátiť na náklady 

klienta v prípade, že nezodpovedá nahlásenému druhu a požadovanému spôsobu balenia, 
alebo nebol správne označený. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detox.sk/content/objednavky
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PRÍLOHA Č. 3  SÚHLAS ODBERATEĽA S ELEKTRONICKOU KOMUNIKÁCIOU 
 

Súhlas odberateľa s elektronickou komunikáciou 
 

Prehlásenie o súhlase: 

 
Týmto prehlasujeme, že súhlasíme so zasielaním elektronických faktúr, spôsobilých pre vstupný daňový 

odpočet, pre potreby účtovania služieb poskytnutých spoločnosťou DETOX s.r.o.. Faktúry budú zasielané na 
nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Faktúry budú považované za doručené v deň ich prenosu. Elektronické 

faktúry majú náležitosti pôvodných faktúr a sú chránené v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Nebudú 
odosielané žiadne ďalšie papierové faktúry a prílohy. 

 

  
Názov spoločnosti:..........................................................................         IČO: ................................                

 
Elektronicky odosielať faktúry na nasledujúcu e-mailovú adresu: 

 

_________________________@ ______________________________ 
 

_________________________@_______________________________ 
 

_________________________@_______________________________ 
 

 

Spoločnosť DETOX s.r.o. budeme bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách tejto e-mailovej adresy. 
Pokiaľ nebude podaná žiadna správa o zmene e-mailovej adresy, faktúra bude považovaná  

za doručenú po jej odoslaní na e-mailovú adresu, ktorá bola oznámená posledne. 
 

Elektronicky odosielať informácie o aktuálnom stave záväzkov na nasledujúcu e-mailovú adresu: 

 
_________________________@ ______________________________ 

 
 

_________________________@_______________________________ 

 
 

 
V .........................., dňa ............................                      ....................................................................... 

                                                                                        (podpis oprávneného zástupcu spoločnosti) 
 

 

                       

 
 

Nesúhlas odberateľa s elektronickou komunikáciou 
 

 

Nesúhlasím s elektronickou fakturáciou a zároveň akceptujem poplatok za vystavenie a odoslanie faktúr v 
tlačenej podobe v zmysle cenníka Poplatkov uverejneného http://www.detox.sk/content/obchodne-

podmienky. 
 

 

 
V .........................., dňa ............................                            ................................................................ 

                                                                                            (podpis oprávneného zástupcu spoločnosti)       
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Príloha č. 4  HARMONOGRAM MOBILNÉHO ZBERU 
 
Harmonogram bude pred každým zberom zaslaný na spripomienkovanie pracovníkovi oprávnenému rokovať 

o realizácii odberu odpadov. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 
domácností s obsahom nebezpečných látok  

v obci 
 

Termín zberu:  ................  
 

Ulica    Umiestnenie zastávky          Predpokladaný čas                
  

    
 

                                                                 Termín ďalšieho zberu: jar/jeseň                  

Informácie:  
Obec Riečka      
tel.: +421 48 419 72 03                                  
  


