
DODATOK č. 2 
k 

Zmluve o uložení odpadu zo dňa 02.01.2012 v znení jej dodatkov 
(ďalej len „dodatok") 

Pôvodca/Držiteľ odpadu: 
Obec: 

Sídlo: 

IČO: 

zástupca: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Kontakt (telefón, e-mail): 
(v ďalšom texte „Pôvodca 11

) 

Prevádzkovateľ skládky: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 

Obec Vrbová nad Váhom, Obecný úrad Vrbová nad Váhom 

č. 91 , 946 65 Vrbová nad Váhom 

00 306 746 

Peter llčík, starosta 

2021035786 

Prima banka 

SK57 5600 0000 0009 0365 3002 

0908 715 780, vrbová@pnet.sk 

REKO RECYCLING spol. s r.o. 
Bokroš S, 946 39 Iža 

31423 876 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiej: Sro, vložka číslo: 897 / N 
štatutárny orgán: Mgr. Hedvíg Járik, konateľ spoločnosti 
DIČ: 2020399095 
IČ DPH: SK2020399095 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Telefónny kontakt: 

VÚB banka a. s. Bratislava 
SK17 0200 0000 0000 0232 3858 
035/7783378 

(v ďalšom texte „Prevádzkovateľ11

) 

{Prevádzkovateľ a Pôvodca ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany") 

v súlade so Zmluvou o uložení odpadu v znení jej dodatkov, spolu s jej prílohami č. 1 a č. 2 (ďalej len 

„Zmluva") sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú tento dodatok k Zmluve, ktorý mení a dopÍňa 
Zmluvu tak, že znenie tohto dodatku predstavuje úplné znenie Zmluvy. 



1. Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto dodatku úplné znenie Zmluvy je: 

„ZMLUVA O ZNEŠKODNENÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU SKLÁDKOVANÍM 

Pôvodca/Držiteľ odpadu: 
Obec: 
Sídlo: 
IČO: 
zástupca: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Kontakt (telefón, e-mail): 
(v ďalšom texte 11 Pôvodca") 

Prevádzkovateľ skládky: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

Obec Vrbová nad Váhom, Obecný úrad Vrbová nad Váhom 
č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom 
00306 746 

············· ··········· ··· ·················· ··· ··· ·· ················· ···· ················ ··· ·· ··· 
2021035786 

Prima banka 
SK57 5600 0000 0009 0365 3002 
0908 715 780, vrbová@pnet-.sk 

REKO RECYCLING spol. s r.o. 
Bokroš 5, 946 39 Iža 
31423 876 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 897/N 
štatutárny orgán: Mgr. Hedvíg Járik, konateľ spoločnosti 
DIČ: 2020399095 

IČ DPH: SK2020399095 
Bankové spojenie: VÚB banka a. s. Bratislava 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 0232 3858 
Telefónny kontakt : 035/7783378 
(v ďalšom texte 11 Prevádzkovateľ") 
(Prevádzkovateľ a Pôvodca ďalej spoločnej aj ako 11 zmluvné strany") 

uzatvárajú túto zmluvu o zneškodnení komunálneho odpadu ~kládkovaním podľa § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 11Zmluva") za nasledovných 
podmienok: 

/, 

Všeobecné ustanovenia 
1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO, k. ú. Iža, okres Komárno 

(ďalej len "Skládka odpadov") v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. Prevádzkovateľje v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a 
o zmene a doplnení zákona č. 587 /2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.") v spojení s nariadením vlády SR č. 

330/2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti s 
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „nariadenie č. 330/2018 Z. z.") 
povinný odviesť poplatok za uloženie komunálneho odpadu Environmentálnemu fondu. 

2. Pôvodca odpadu vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je pôvodcom a zároveň 

držiteľom odpadu, ktorý má byť zneškodnený skládkovaním na Skládke odpadov Prevádzkovateľa 
(ďalej len "Odpad") a zároveň, že podľa zákona č. 329/2018 Z. z. oznámi úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu. 

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že disponuje všetkými potrebnými 
povoleniami na zneškodňovanie Odpadu skládkovaním; Integrované povolenie vydané 
rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4965/0IPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 
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29. 12. 2004, zmenené rozhodnutím 61 - 6951/2016/Med/370390104 - Zl zo dňa 29. 02. 2016, 
rozhodnutím č. 5020 - 28447/2016/Med/370390104 - Z2 zo dňa 13. 09. 2016 a rozhodnutím 
č. 3427-12637/2018/Med/370390104/Z3 (ďalej len ,,Integrované povolenie"). 

4. Zoznam komunálneho odpadu na zneškodnenie skládkovaním je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, upravovaný v zmysle vyhlášky MŽP 
č. 365/2015 Z. z. v platnom znení. 

II. 
Predmet Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy sa Prevádzkovateľ Skládky odpadov zaväzuje 
pre Pôvodcu odpadu zabezpečiť zneškodnenie Odpadu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy formou 
skládkovanía na Skládke odpadu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. , 

lfl. 

Cena za zneškodnenie Odpadu skládkovaním 
1. Cena za zneškodnenie Odpadu skládkovaním dovezeného Pôvodcom Odpadu na Skládku odpadu 

bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v dohodnutej Cene za zneškodnenie Odpadu skládkovaním nie 
je zahrnutý poplatok za uloženie Odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z., pričom platí, že poplatok 
za uloženie Odpadu Pôvodcu sa vyúčtuje spolu s Cenou za zneškodnenie Odpadu zvýšenou o 
zákonom predpísanú DPH. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy zmeniť Cenu za zneškodnenie Odpadu 

a to najmä a nie len vo výške zodpovedajúcej miere inflácie oznámenej štatistickým úradom 
Slovenskej republiky a/alebo vo výške stanovenej platným právnym predpisom o poplatkoch za 
uloženie odpadov. V tomto prípade zmena Ceny za zneškodnenie Odpadu nadobúda účinnosť vo 
vzťahu k Pôvodcovi nasledujúci pracovný deň po doručení Oznámenia o zmene výšky ceny za 
uloženie odpadov zo strany Prevádzkovateľa alebo v deň kedy nadobudne účinnosť novela zákona 
č. 329/2018 Z. z„ V zmysle dohody zmluvných strán sa zmena Ceny za zneškodnenie Odpadu 
v budúcnosti uskutoční okrem doručenia Oznámenia o z..mene výšky ceny za uloženie odpadov aj 
zverejnením Cenníka za zneškodnenie odpadu s uvedením prvého dňa jeho platnosti na internetovej 
adrese Prevádzkovateľa (www.rekoskladka.sk) a prevzatím Odpadu od Pôvodcu po uvedenom dni 
platnosti nového cenníka Prevádzkovateľa. 

4. Prevádzkovateľje platcom DPH a k Cene za zneškodnenie Odpadu bude účtovať DPH podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Pôvodca sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi (i) Cenu za zneškodnenie Odpadu spolu s 
(ii) poplatkom za uloženie Odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z. podľa bodu 3. tohto článku na 
základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom v lehote štrnástich (14) dní od odoslania faktúry zo 
strany Prevádzkovateľa. 

6. Ak sa Pôvodca dostane do omeškania so zaplatením Ceny za zneškodnenie Odpadu je 
Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Pôvodcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, okrem úroku z omeškania zo sumy nezaplateného 
poplatku za uloženie odpadu v zmysle odseku 8 tohto článku Zmluvy. 

7. Ak sa Pôvodca dostane do omeškania s p latením poplatku za uloženie Odpadu podľa bodu 3. tohto 
článku Zmluvy, je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo 
výške 0,2 % zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie odpadov podľa § 9 bod 1 zákona č. 
329/2018 Z. z„ 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Prevádzkovateľje povinný počas platností tejto Zmluvy prevziať Odpad od Pôvodcu podľa Prílohy č. 

1. tejto Zmluvy. 



2. Prevádzkovateľ je povinný vydať Pôvodcovi potvrdenie o prevzatí Odpadu po zaplatení Ceny za 
zneškodnenie Odpadu, pokiaľ sa zmluvné strany zmluvné strany nedohodli inak. 

3. Pôvodca sa zaväzuje zabezpečiť triedenie Odpadu, ktorý má byť zneškodnený skládkovaním na 
Skládke odpadov Prevádzkovateľa tak, aby nedošlo k jeho pomiešaniu s akýmkoľvek nebezpečným 
odpadom, alebo s odpadom, ktorý nie je povolený ukladať na Skládke odpadov Prevádzkovateľa. 

4. Podľa Integrovaného povolenia je Prevádzkovateľ povinný skontrolovať Odpad dovezený Pôvodcom 
ihneď pri vstupe na Skládku odpadov a to za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, 
vlastnostiach a zložení Odpadu, za účelom zistenia, či bola dodržaná podmienka podľa bodu č. 3 
tohto článku Zmluvy, ako aj za účelom overenia kompletnosti a správnosti sprievodnej 

dokumentácie k Odpadu. Ak Prevádzkovateľ kontrolou zistí, že nie sú dodržané podmienky podľa 
predchádzajúcej vety, je v zmysle Integrovaného povolenia oprávnený odmietnuť prevzatie Odpadu 
dovezeného Pôvodcom a nevpustiť motorové vozidlo Pôvodcu na miesto výsypu. 

5. V prípade, ak Pôvodca poruší ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo dovezie Odpad, ktorý nie je možné 
zatriediť medzi druhy odpadu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, za účelom jeho zneškodnenia 
skládkovaním na Skládke odpadu a/alebo neoznámi úroveň vytriedenia Odpadu v súlade s § 4 
zákona č. 329/2018 Z. z., tak v p lnom rozsahu zodpovedá za porušenie tejto povinnosti, tým nie sú 
dotknuté nároky Prevádzkovateľa na náhradu škody. V takomto prípade Prevádzkovateľ vyhotoví 
o porušení tej to povinnosti na strane Pôvodcu zápisnicu spolu s fotodokumentáciou. Následne 
Prevádzkovateľ oznámi predmetnú skutočnosť príslušným orgánom verejnej moci a v prípade, ak 
na základe takéhoto porušenia Zmluvy zo strany Pôvodcu bude Prevádzkovateľovi od príslušných 
orgánov verejnej moci udelená sankcia a/alebo pokuta za porušenie povinností podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, tok Pôvodca vyhlasuje o podpisom tejto Zmluvy 
potvrdzuje, že takto uloženú pokutu a/alebo sankciu uhradí Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu ako 
aj všetky náklady súvisiace s odstránením stavu spôsobeného Pôvodcom. 

6. Pôvodca zodpovedá za dodržanie bezpečnej prepravy Odpadu na Skládku odpadu, ako aj za 
dodržanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prepravu Odpadu. 

7. Pôvodca je povinný, vrátane vodiča motorového vozidla prepravujúceho Odpad, po vstupe na 
Skládku odpadu Prevádzkovateľa dodržiavať Prevádzkový poriadok skládky, Bezpečnostné predpisy 
skládky a pokyny vedúceho prevádzky alebo jeho zástupcu. 

v. 
Doba trvania a ukončenie Zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Od Zmluvy môže Prevádzkovateľ odstúpiť v prípade ak: 

a) Pôvodca Odpadu aj napriek upozorneniu opakovane porušil podmienky článku IV tejto 
Zmluvy, 

b) Pôvodca sa dostal do omeškania s platením faktúr viac ako tridsať (30) dní po lehote 
splatnosti. 

3. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu 
Pôvodcu odpadu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na adresu podľa údajov zverejnených 
v obchodnom registri vedenom miestne príslušným súdom. 

Vl. 

Záverečné ustanovenia 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán založené Zmluvou, ktoré nie sú Zmluvou bližšie upravené sa 

riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Zákona o odpadoch a ostatných platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa spravuje zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako 
taká v celom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce ústne i písomné dohovory zmluvných strán 
ohľadne otázok dotýkajúcich sa ustanovení tejto Zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie obsiahnuté v Zmluve celkom alebo sčasti neplatným alebo 

nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo zákonnosť 
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alebo uplatniteľnosť zostávajúcej časti Zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti 

alebo nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť 

dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré budú v čo najväčšej miere zodpovedať účelu 
sledovanému dotknutými ustanoveniami alebo uzatvoriť novú zmluvu, ktorá bude v čo najväčšej 

miere zodpovedať účelu sledovanému pôvodnou Zmluvou. 

5. Zmena a doplnky Zmluvy môžu byť zmluvnými stranami vykonané iba formou písomného dodatku 

k Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán a za zmluvný 

dodatok výslovne prehlásený. Dodatky sa vyhotovujú v rovnakom počte ako Zmluva. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden {1) rovnopis. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné. 

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle zbavenej 

akýchkoľvek omylov, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V lži, dňa ............. ................. ...... . V ............................ , dňa .......... ............ .......... . 
.._ 

REKO 

Bokroš 5, 46 ž, /ilJi~) 
IČ0: 31 3 7, \~ 

...... f(-E>PH'.· ·K· O '0S§':l0~S " " <l4m\Ý" ...... 

za REKO E LING spol. s r.o. 
Mgr. He v · 

Prílohy k Zmluve: 

1) Príloha č. 1 - Zoznam komunálnych odpadov 

2) Príloha č. 2 - Cenník Prevádzkovateľa 

Príloha č.1 k Zmluve o zneškodnení komunálneho odpadu skládkovaním 

ZOZNAM KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
20 02 02 zemina a kamenivo ' 

-· - - --- - --·· . - - --
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady __ ---- - --- . 

20 03 01 zmesový komunálny odpad --- ----·-- - -- - --- ------
20 03 02 odpad z trhovísk 

-- - - -- ----·- -- - - - - --
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 

20 03 04 kal zo septikov 
2003 06 odpad z čistenia kanalizácie 

---- - ·---------- - ---
20 03 07 objemný odpad 

--·-
20 03 08 drobný stavebný odpad ---- -- -----
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 



Príloha č. 2 k Zmluve o zneškodnení komunálneho odpadu skládkovaním 

CENNÍK ZA ZNEŠKODNENIE NIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

od 01.03.2019 

Jednotková cena za zneškodnenie 1 tony: 

Komunálny odpad 
20 02 01 až 20 02 03 a 20 03 01 až 20 03 06 

Komunálny odpad - Objemný odpad 
20 03 07 až 20 03 99 

Drobný stavebný odpad 
20 03 08 

Odpadový štrk, piesok, íly, drvené horniny, 
odpady z pálenia a hasenia vápna, kamenivo 
01 04 08, 01 04 09, 10 13 04, 19 12 09 

Výkopová zemina a kamenivo 
20 02 02 

Plasty, hobliny a triesky z plastov 
12 01 05, 17 02 03 

Plasty, hobliny a triesky z plastov 
02 01 04, 16 0119, 1912 04 

Tesniace - izolačné materiály 

23,76 cena+ 4,75 DPH+ poplatok 

33,80 cena+ 6,76 DPH+ poplatok 
... 

20,47 cena+ 4, 10 DPH+ poplatok 

8,33 cena+ 1,67 DPH+ poplatok 

8,33 cena+ 1,67 DPH+ poplatok 

40,22 EUR + 8,04 DPH+ poplatkom 

40,22 EUR+ 8,04 DPH + poplatkom 

17 06 04 (vrátane: sedacie súpravy, lôžkový nábytok) 119,47 EUR + 23,89 DPH+ poplatkom 

Cena za zneškodnenie 1 tony odpadu zahŕňa: 
- jednotkovú cenu, a zároveň 
- poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z., a zároveň 
- DPH podľa príslušných právnych predpisov 
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3. Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok nadobúda platnosť okamihom jeho podpisu oboma zm luvnými stranami. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jeho uzatvorení, Pôvodca obdrží 

jeden (1) rovnopis dodatku a Prevádzkovateľ obdrží jeden (1) rovnopis dodatku. 

3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zm luvných strán zbavenú 

akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 


