
ZMLUVA č.
o nakladaní s komunálnymi odpadmi

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Fiľakovo
V zastúpení;
So sídlom:
IČO:
Bankové spojenie:

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
00316075

( ďalej len “mesto“)

KOVOZBER, s. r. o.
Zastúpený : Ing. Ľubor Pavlík, Ing. Anna Hodáková, konatelia
Sídlo: Radlinského 2538/28,052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 633 404
DIČ:
Bankové spojenie:

(ďalej len “spoločnosť“)

Mesto Fiľakovo a spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. (ďalej aj „zmluvné strany“), vychádzajúc 
zo zákonnej požiadavky § 81 ods.13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o 
odpadoch“), sa podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve:

ČI. 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými 
zložkami komunálnych odpadov, vzniknutými na území mesta, s cieľom umožniť 
spoločnosti vykonávať zber, prepravu a zhodnocovanie komunálnych odpadov (určených 
zložiek) vo svojej prevádzke -
Šávoľská cesta, 986 01 Fiľakovo

2. Určenými zložkami komunálnych odpadov, s ktorými je spoločnosť na základe tejto 
zmluvy a za predpokladu dodržania ďalších zákonných požiadaviek oprávnená nakladať 
sú:
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20 01 SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Katalógové
číslo

Názov odpadu
kategória

20 01 40 Kovy O
20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O
20 01 40  02 Hliník O
20 01 40  03 Olovo O
20 01 40 04 Zinok O
20 01 40  05 Železo  a oceľ O
20 01 40  06 Cín O
20  01 40 07 Zm iešané kovy O

(ďalej len „odpady“).

ČI. 2
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi

1. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber odpadov a následne sama alebo prostredníctvom 
tretej osoby zabezpečovať prepravu, zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie 
vyzbieraných odpadov v súlade s týmito pravidlami:
a) pri zbere postupovať v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta, 

týkajúcom sa komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava treťou osobou, 

zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie) boli vykonávané v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej 
republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoré sa týkajú 
nakladania s komunálnymi odpadmi,

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu,
d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné 

materiálovo zhodnotiť) bol prednostne energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo 
účelné.

2. Spoločnosť sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými na 
základe tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov), oddelene viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov o množstve prijatých odpadov, spôsobe 
zabezpečenia zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu, a za každý ukončený 
kalendárny rok zasielať vyplnené hlásenie mestu o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 
15. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka.

3. Spoločnosť je povinná:
a) pri zbere odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám 

na životnom prostredí a majetku,
b) zamedziť takému konaniu, v dôsledku ktorého by došlo k umiestneniu 

už vyzbieraných odpadov do zberných nádob na komunálne odpady, umiestnených 
na území mesta v rámci ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov.
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Č I. 3
Kontrola

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mesto má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto 
podmienok:
a) poverení zamestnanci mesta vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať 
splnomocnením,
b) spoločnosť im umožní nerušený vstup do svojich prevádzkových priestorov 
pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov,
c) ako aj nahliadnuť do písomných dokladov súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto 
zmluvy.

2. Spoločnosť je povinná v prípade kontrolou zisteného nesúladu jej činnosti s príslušnými 
právnymi predpismi dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s mestom 
pri vykonaní kontroly dohodne.

Č I. 4
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať každá zo zmluvných 

strán bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 
nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Pre platnosť výpovede je potrebný písomný prejav vôle.

Č I. 5
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona Obchodného zákonníka.

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strmý meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne 
vyhotovenými dodatkami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana si ponechá 2 
rovnopisy.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení.

Vo Fiľakove, dňa 6.9.2017 V Spišskej Novej Vsi, dňa 6.9.2017
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Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Ing. Ľubor Pavlík 
konateľ


