Zmluva č. 1484
o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho a drobného stavebného odpadu
Zmluvné strany:
1. Vykonávateľ zberu a prepravy:
Obchodné meno:
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27
066 01 Humenné
Zastúpené:
Ing. Milan Kuruc – riaditeľ Technických služieb mesta Humenné
Bankové spojenie: VÚB Humenné
Číslo účtu:
2323 532/0200
IBAN:
SK89 0200 0000 0000 0232 3532
IČO:
186 155
DIČ:
2021216736
Tel. číslo:
057/775 43 56, 0903 272 406
ďalej len ″vykonávateľ zberu a prepravy″
2. Pôvodca odpadu: /právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ/
Obchodné meno:
ZN TRANS, s.r.o.
Sídlo:
Gaštanová 77/25, 067 83 Kamenica n/Cir.
Zastúpená:
Jozef Zika - konateľ
Bankové spojenie:
SLSP a.s. HE
Číslo účtu:
IBAN:
SK79 0900 0000 0050 4056 7012
IČO:
47040939
DIČ:
IČ DPH:
SK2023732898
Tel. číslo:
0903 612 792
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 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Humenné č. 154/2019 a VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 160/2019,
nasledovnú zmluvu:

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
a preprava sa vykonáva na území mesta Humenné a bude sa vykonávať prostredníctvom nádob na to
určených:
a) 110 l KUKA nádoba
b) 1100 l kontajner
c) 7 m3 kontajner
2. . Zber a preprava sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom:
Miesto uloženia

Typ

kontajnerov

kontajnerov

Tolstého 109 (areál
Nemec)

110

Počet

Cyklus

Výška

kontajnerov

vývozu

poplatku

1 x 2 týždne

52,338 €/r.

1 x prepožičaný

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.

II. Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu:
a) určitú so začiatkom od ...............
b) neurčitú so začiatkom 3.1.2022
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.

III. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
1. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu sa stanovuje
vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 160/2019, Ôsma časť – Poplatok, bod 1, a to nasledovne:

a) 0,0534 € za osobu a kalendárny deň,
b) - 0,0135 €/1 l komunálneho odpadu z 1100 l zbernej nádoby, t. j. 772,20 € ročne - vývoz
1 x týždenne (1 vývoz 14,82 €),
- 0,0183 €/1 l komunálneho odpadu zo 110 l KUKA nádoby, t. j. 104,676 € ročne - vývoz
1 x týždenne (1 vývoz 2,013 €),
- 39,40 €/dopravné za veľkoobjemový kontajner + cena za uloženie odpadu dohodnutá

zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov
c) 0,048 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Nájomné za 7 m3 kontajner je 0,66 €/deň.
3. Poplatok v zmysle ods. 1, písm. c) sa uhradí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu

bez obsahu škodlivín v hotovosti v pokladni Separačného (zberného) dvora TS, ul. Sninská
1018/27, Humenné, poverenému pracovníkovi na základe vystaveného vážneho lístka.
4. Zaslanie daňového dokladu – faktúry:
a) poštovné a balné vo výške 1 €
b) elektronická faktúra formou elektronickej pošty na e-mailovú
zikatrans@centrum.sk
IV. Platobné podmienky
1. Pôvodca odpadu je povinný za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného
stavebného odpadu - miestny poplatok uhradiť nasledovným spôsobom:
a) do € 400 - jednorázovo celú čiastku naraz, najneskôr do 31. 3. bežného roka,
b) nad € 400 - v štyroch rovnakých štvrťročných splátkach v termínoch do 31.3., 30.6., 30.9.
a 30.11. bežného kalendárneho roka,
c) jednorazové použitie veľkoobjemového 7 m3 kontajnera - podľa splatnosti faktúry.
2. Jednotlivá splátka, resp. jednotlivé štvrťročné splátky budú vykonávateľom fakturované pôvodcovi
odpadu najneskôr 14 dní pred stanovenými termínmi splátok. Faktúra bude obsahovať predpísané
zákonné náležitosti.
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3. Úhradu je možné vykonať bezhotovostným prevodom na účet vykonávateľa uvedený v záhlaví
tejto zmluvy, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni vykonávateľa v jeho sídle.

V. Osobitné dojednania
1. Pôvodca odpadu sa zaväzuje, že najneskôr do 14 dní uzatvorí dodatok k tejto zmluve ohľadom
ceny za zber, prepravu a uskladnenie odpadu od účinnosti zmeny všeobecne záväzného nariadenia
mesta Humenné o miestnych poplatkoch, ktorou sa mení výška poplatku za zber a prepravu
komunálneho a drobného stavebného odpadu na území mesta Humenné.
2. 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.

VI. Sankcie
1. Úrok z omeškania vyrubí vykonávateľ zberu odpadu pôvodcovi odpadu na základe § 156 ods.1
písm. a) Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Podľa ustanovenia § 156 ods. 2 Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade nezaplatenia alebo omeškania s platbou
tejto zmluvy, vzniká vykonávateľovi zberu odpadu právo na úroky z omeškania z dlžnej sumy vo
výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku
nedoplatku alebo v deň nasledujúcim po dni, v ktorom mal byť poplatok zaplatený. Správca
poplatku vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom
nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby.
3. Dlžnú sumu povýšenú o úrok z omeškania, vykonávateľ zberu odpadov bude vymáhať na
základe Zákona č. 563/2009 Z.z. . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 89 ods. 1 až 3 – Exekučný titul.

VII. 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 Humennom, dňa ..............................

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

.......................................................
Ing. Milan Kuruc
riaditeľ Technických služieb
mesta Humenné

.......................................................
pôvodca odpadu
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