
 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. tel. + 421 42 432 10 06 IČO: 36265144 Tatra banka, a.s. 

Hliny 1412 megawaste@megawaste.sk DIČ: 2021888022 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2778 5154  SWIFT: TATRSKBX 

017 07 Považská Bystrica www.megawaste.sk IČ DPH: SK2021888022 zapísaná na OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18147/R 

Zmluva č. 22 009 04 

 
 Na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov  

uzatvorená podľa § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 

čI. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:   Ledrov, spol. s r.o. 
Sídlo:    Schreiberova 369, 020 61  Lednické Rovne 
Zastúpené:    Tomáš Pokorný, konateľ 
IČO:     31 635 041 
DIČ:     2020442105 
IČ DPH:    SK2020442105 
Bankové spojenie:   ............................  
IBAN:     ................................. 

Telefón:   042/4693 460     
e-mail:    konatel@ledrov.sk       
 
/ďalej len "objednávateľ"/  
 
2. Poskytovateľ:       
Obchodné meno:   MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.      
Sídlo:     Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica 
Zapísaná:   OR SR Trenčín, odd: Sro, vložka č.: 18147/R 
V zastúpení:   Ing. Miroslav Joppek, riaditeľ spoločnosti 
Oprávnený na konanie vo veciach      
zmluvných:    Bc. Beáta Lovíšková, obchodný zástupca    
Oprávnený na konanie vo veciach     
technických:    Ivan Čvirik, technik 
IČO:     36 265 144 
DIČ:     2021888022 
IČ DPH:    SK2021888022  
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
IBAN:    SK14 1100 0000 0026 2778 5154 
Telefón:    042/432 10 06 
e-mail:     megawaste@megawaste.sk  
 
/ďalej len "poskytovateľ"/  
 

čl. II. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je odber a zhodnotenie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov, v zmysle 

Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Odber a zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 
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3. Miesto odberu odpadov je na adrese prevádzky: Prekládková stanica Podstránie (ďalej len 
„Prekládková stanica“) alebo Skládka odpadov Luštek, ktorú prevádzkuje Spoločnosť Stredné 
Považie, a.s. (ďalej len „skládka odpadov“). 

4. Prevzatie odpadu na prekládkovej stanici alebo skládke odpadov je povolené v pracovných dňoch 
v čase od 7:00 do 15:00 hod. Mimo určeného pracovného času možno odpad na prekládkovej 
stanici odovzdať len s predchádzajúcim dohovorom a súhlasom poskytovateľa, pričom predĺženie 
otváracích hodín bude spoplatnené. 

5. Touto zmluvou sa ruší doterajšia Zmluva na zneškodňovanie odpadov na „Skládke odpadov 
Podstránie – Lednické Rovne“ zo dňa 31.03.2020. 

 
čl. III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Ceny za odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Ceny za odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu sú stanovené ako ceny dohodou, 
v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. v platnom znení. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadu dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 1 a podľa dokladu o prevzatí (tzv. vážny lístok) na základe 
vystavenej faktúry poskytovateľom s lehotou splatnosti 14 dní od jej vystavenia. K základnej cene 
bude ďalej účtovaná príslušná sadzba DPH. 

4. Zmenu ceny dohodnutej v Prílohe č. 1 je možné riešiť iba dodatkom k tejto zmluve. 
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ právo účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý, aj začatý deň 
omeškania. 

6. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy sa bude každoročne k 01.01. príslušného roka upravovať 
o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien vyhlásenou Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za uplynulý rok v porovnaní s cenou za predchádzajúci kalendárny rok. Každá takáto 
zmena bude predmetom dodatku k tejto zmluve. 

 
čl. IV. 

Záväzky zmluvných strán 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:  
a) Zabezpečiť odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov v súlade s platnými 

právnymi normami 
b) Predložiť objednávateľovi doklad o prevzatí (tzv. vážny lístok) odpadu s vyznačením množstva 

v tonách, dátumu a času jeho prevzatia 
c) Oboznámiť objednávateľa s vnútornými predpismi poskytovateľa pre vstup do Prekládkovej 

stanice alebo skládky odpadov 
d) K ďalšej nevyhnutnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto zmluvy 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) Dodávať len druhy odpadu, ktoré sú uvedené v článku II., bod 1. 
b) Dodržiavať prevádzkový poriadok Prekládkovej stanice alebo skládky odpadov a riadiť sa 

pokynmi pracovníkov Prekládkovej stanice alebo skládky odpadov 
c) Uhradiť odplatu za vykonanú službu poskytovateľovi dohodnutým spôsobom 
d) Objednávateľ sa zaväzuje objednať odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 

minimálne 1-krát za rok. V opačnom prípade končí platnosť zmluvy 



 
 

3 

 
 

e) K ďalšej nevyhnutnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto zmluvy 
 

čl. V. 
Čas trvania, platnosť zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Platnosť zmluvy končí: 

a) dohodou oboch zmluvných strán 
b) uzatvorením inej vzájomnej zmluvy, ktorá by túto nahradila, ak sa obe zmluvné strany tak 

dohodnú 
c) Výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, podanou písomnou formou 

a zaslanou druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobne s výpovednou lehotou tri 
mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

d) Ukončením činnosti poskytovateľa 
3. Obe zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy z druhej 

strany: 
a) Za závažné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje: 

- Neplnenie povinností poskytovateľa podľa čl. IV., bod 1, písmeno a), čl. VI., bod 2, 3, 4, čl. 
VIII., bod 1 tejto zmluvy 

b) Za závažné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje: 
- Neplnenie povinností objednávateľa podľa čl. IV., bod 2, písmeno a), písmeno d), čl. VIII., 

bod 1 tejto zmluvy 
 
 

čl. VI. 
Prevzatie zodpovednosti a náhrada škôd 

 

1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza 
z objednávateľa na poskytovateľa v momente prevzatia odpadu. 

2. V prípade porušenia povinností uvedených v čl. IV., bod 2, písmeno a) tejto zmluvy – 
odovzdanie iných druhov odpadov ako sú uvedené v čl. II., bod 1. tejto zmluvy bez 
predchádzajúcej dohody zmluvných strán – je objednávateľ povinný poskytovateľovi 
nahradiť škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla. 

3. Ak objednávateľ odovzdá poskytovateľovi iný odpad než je uvedený v čl. II., bod 1 tejto 
zmluvy, alebo s inými vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadnú vyššiu sumu za jeho 
zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

4. V prípade, že zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu nebude v možnostiach 
poskytovateľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s manipuláciou 
a s prepravou odpadu späť objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky ďalšie 
škody, ktoré týmto poskytovateľovi spôsobí. 

5. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnú sú dôverné. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že získané informácie neposkytnú tretej osobe, ani ich nezneužijú pre 
vlastnú potrebu. 
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čl. VII. 
Spolupôsobenie a podklady zmluvných strán 

 
1. Pre účely riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosťou. 
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky stanovené platnými právnymi normami na 

výkon zmluvne dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť 
na ich výkon, oznámi túto skutočnosť bez prieťahov objednávateľovi. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

3. V prípade zmeny platných právnych predpisov, v oblasti likvidácie odpadov skládkovaním, majú obe 
zmluvné strany právo požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré z týchto 
predpisov vyplynú. Ak sa nedohodnú, má každá zo strán právo odstúpiť od zmluvy. 

4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných 
strán formou potvrdených písomných dodatkov. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v nej 
osobitne upravené, riadia sa Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dohodou zmluvných strán o celom obsahu a dňom 
podpisu  zmluvnými stranami. 

8. Zmluva bola uzavretá zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú na to plne 
oprávnené osoby, ktorých voľnosť nie ničím obmedzená. 

 
 
Prílohy:   
Príloha č.1 – Cenník za odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 
 
 
 
 
V Lednických Rovniach, dňa ...................   V Považskej Bystrici dňa .................... 
 
 
 
 
...................................................     .....................................................  
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
Ledrov, spol. s r.o.     MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 
V zast.: Tomáš Pokorný, konateľ    v zast.: Ing. Miroslav Joppek, riaditeľ spoločnosti 


