
 
 

Z M L U V A 
o príjme odpadu na recykláciu č. 01/10/2022 

 
Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 Prevádzkovateľ recyklačnej linky 
názov spoločnosti:   PEMAX PLUS, spol.  s r.o. 
sídlo:   Medený Hámor 4949, 974 11 Banská Bystrica 
zastúpený:  Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti 
osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:  Ing. Michal Hrnčár 
vo veciach technických:  Ing. Michal Hrnčár 
telefón, e-mail:  0902959307, hrncar.michal@pemaxplus.sk 
IČO:  31 627 421 
IČ DPH:  SK2020461663 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK85 0900 0000 0051 1731 8154 
BIC/SWIFT:  GIBASKBX 
zápis v Obchodnom registri:  Okres. súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2651/S 
  
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
1.2 Držiteľ odpadu 
názov spoločnosti:   Obec Selce 
sídlo:  Selčianska cesta 132, 976 11 Selce 
zastúpený:  Ing. Daniel Hlinka, starosta obce 
osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:  Ing. Daniel Hlinka, starosta obce 
vo veciach technických:  Lucia Petrová 
telefón, mail:  +421 918 529 572, lucia.petrova@selce.sk 
IČO:  00 313 807 
DIČ:  2021121410 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:  SK25 5600 0000 0012 0048 9001 
BIC/SWIFT:   KOMASK2X 
 
(ďalej len „držiteľ“) 
 



Článok 2. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je trvalé zneškodňovanie odpadov zhodnocovaním – 
zhodnocovanie povolených druhov odpadov v recyklačnom závode spoločnosti 
PEMAX PLUS, spol. s r.o. v ktorom je umiestnené zariadenie na zhodnocovanie 
stavebného odpadu RESTA DCJ 900x600 v lome Kostiviarska (ďalej len „recyklačný 
závod“) v zmysle schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie 
stavebného odpadu RESTA DCJ 900x600, vydaného súhlasu na prevádzkovanie 
semimobilnej recyklačnej linky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. 

 
2.2 Zhodnocovanie odpadu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 3. 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje: 
a) prevziať a zhodnotiť za úplatu a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve povolené 

druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
b) predložiť držiteľovi odpadu doklad o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času 

jeho prevzatia, druhu prevzatého odpadu a prevzatého množstva,  
c) predložiť držiteľovi odpadu k nahliadnutiu platný prevádzkový poriadok zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. 
 
3.2 Držiteľ odpadu sa zaväzuje: 

a) dodávať len také druhy odpadu, ktoré sú povolené zhodnocovať na semimobilnej 
recyklačnej linke podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, 

b) predložiť doklady o množstve a druhu dodaného odpadu podľa požiadaviek platných 
právnych noriem, 

c) pred každou jednotlivou dodávkou odpadu predložiť obsluhe sprievodku 
s deklaráciou odpadu určeného k zhodnoteniu, ktorá musí byť riadne vyplnená 
a podpísaná, 

d) uhradiť prevádzkovateľovi dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 2 za prevzatie 
a zhodnotenie odpadov, 

e) dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadu, oboznámiť 
s ním v primeranom rozsahu vodičov dovážajúcich odpad a riadiť sa pokynmi 
pracovníkov prevádzkovateľa, 

f) v areáli recyklačného závodu dodržiavať predpisy BOZP a požiarnej ochrany v zmysle 
platných právnych noriem, pričom za vlastných pracovníkov zodpovedá v plnom 
rozsahu držiteľ odpadu, 

g) v areáli recyklačného závodu dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť jazdy 
motorových vozidiel vo výške najviac 30 km/h, 

h) pri dodávke odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť dopravné 
prostriedky tak, aby sa znečistenie z nich nerozptyľovalo na verejné cesty a do 
okolitého územia. 

 
 



Článok 4. 
MIESTO PLNENIA ZMLUVY 

4.1 Miestom plnenia zmluvy je recyklačný závod (k.ú. Kostiviarska, Banská Bystrica, okres 
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenská republika) v ktorom prebieha 
zhodnocovanie povolených druhov odpadov. Prístup je zabezpečený po účelovej 
spevnenej komunikácii, tvoriacej pravostrannú odbočku cesty E77 Banská Bystrica – 
Ružomberok. Recyklačný závod je vzdialený približne 0,5 km od mestskej časti 
Kostiviarska. 

 
4.2 Zhodnocovať odpad semimobilnou recyklačnou linkou na stavebný odpad RESTA DCJ 

900x600 je možné nasledovne: 
 

- v pondelok až piatok     od 7.00 – 15.30 
 
4.3 Mimo určeného pracovného času je možné odpad zhodnocovať len po vzájomnej 

dohode a so súhlasom oprávneného zástupcu prevádzkovateľa. V takom prípade 
bude k dohodnutým jednotkovým cenám účtovaná prirážka za dovoz odpadu mimo 
otváracích hodín vo výške 25%.  

 
 

Článok 5. 
ČAS TRVANIA A PLATNOSŤ ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
5.2 Platnosť zmluvy končí v prípade: 

a) písomnej dohody oboch zmluvných strán, 
b) výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, podanou písomnou 

formou a zaslanou druhej strane doporučeným listom alebo doručenou osobne 
s výpovednou lehotou 1 mesiac, 

c) podstatného porušenia zmluvy (nedodržanie dohodnutých platobných alebo iných 
zmluvných podmienok, odmietnutie alebo nevykonanie dohodnutej súčinnosti, 
spôsobenie škody prevádzkovateľovi), 

d) ukončenia činnosti prevádzkovateľa. 
 
5.3 Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
 

Článok 6. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Ceny za prevzatie a zhodnotenie odpadu s cieľom jeho zneškodnenia sú stanovené 
ako ceny dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. v platnom znení a sú uvedené 
v Prílohe č. 2 (cenník) k tejto zmluve. 

 
6.2 Podľa platných právnych noriem sa k cenám pripočítava príslušná DPH vo výške 20 

percent. 
 
6.3 Ceny môžu byť upravené aj v priebehu roka, a to v prípade podstatných zmien 

ekonomických podmienok, pričom zmeny musia mať formu písomného dodatku 
k zmluve odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

 



6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ bude skutočne poskytnuté služby 
držiteľovi odpadu účtovať daňovým dokladom – faktúrou. Fakturácia sa vykoná raz 
mesačne na základe vystavených listov príjmov odpadov. 

 
6.5 Držiteľ odpadu je povinný uhradiť faktúru na účet prevádzkovateľa v termíne do 14 

dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti 
môže prevádzkovateľ fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý začatý 
deň omeškania. Úroky sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej 
faktúry. 

 
6.6 V prípade, že je držiteľ odpadu v omeškaní s platbou za aspoň jednu faktúru viac ako 

1 mesiac, je prevádzkovateľ oprávnený od držiteľa odpadu, resp. jeho pracovníkov 
pozastaviť prijímanie odpadu do doby zaplatenia celej dlžnej čiastky. 
 

6.7 Súčasťou cenníka za príjem odpadu na recykláciu sú aj ceny za predaj recyklátov 
a prírodného kameniva z recyklačného strediska – Kameňolom Kostiviarska. Tieto 
ceny sú platné len na materiál vyrobený v recyklačnom stredisku. V prípade 
zabezpečenia kameniva z iného lomu sú ceny stanovené dohodou. 

 
 

Článok 7. 
PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI A NÁHRADA ŠKÔD 

7.1 Zmluvná strana, ktorá poruší akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo záväzok z nej 
plynúci a týmto spôsobom spôsobí druhej strane škodu (napr. znečistenie 
podzemných vôd, vznik požiaru, havária a pod.), je povinná jej túto škodu nahlásiť a 
nahradiť v plnom rozsahu. 

 
7.2 Prevádzkovateľ má právo odmietnuť prevziať a zhodnotiť odpad, ktorý nie je 

povolený povolením na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadu alebo 
nespĺňa požiadavky jeho deklarácie podľa tejto zmluvy a platných právnych 
predpisov. 

 
7.3 Nepovolený odpad, ktorý bol od držiteľa odpadu prijatý na zhodnotenie na základe 

jeho nesprávnej deklarácie, je držiteľ povinný po vyzvaní odstrániť. Ak tak neurobí ani 
po opakovanej výzve, odpad bude odstránený na náklady držiteľa odpadu. Držiteľ 
odpadu je taktiež povinný uhradiť prevádzkovateľovi aj všetky vzniknuté škody, ktoré 
takýmto svojim počínaním prevádzkovateľovi spôsobil. 

 
 

Článok 8. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 V prípade zmeny platných právnych predpisov majú obe zmluvné strany právo 
požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré z týchto predpisov 
vyplynú. 

 
8.2 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch strán. 

 



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

 
8.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom z nich. 
 
8.5 Táto zmluva, vrátane jej neoddeliteľných príloh, nadobúda platnosť a účinnosť dňa 

15.10.2022.  
 
8.6 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 je ničím obmedzená. 

 
V Banskej Bystrici, dňa 12.10.2022 
 
Za prevádzkovateľa:      Za držiteľa odpadu: 
 
 
 
 
 
.......................................................    ........................................................  
     Ing. Michal Hrnčár,                                             Ing. Daniel Hlinka 
     konateľ spoločnosti                         starosta obce 
 
 
         
 
         
 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 –  Zoznam druhov odpadov povolených zhodnocovať na semimobilnej recyklačnej linke RESTA DCJ 900x600 
Príloha č. 2 –  Ceny za zhodnotenie odpadov na semimobilnej recyklačnej linke RESTA DCJ 900x600 



Príloha č. 1 
 

 
 

 

Zoznam druhov odpadov povolených zhodnocovať mobilným zariadením 
 

Číslo druhu    Názov druhu odpadov       Kategória 
   odpadu               odpadu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17 01 01 betón          O 
17 01 02 tehla          O 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika       O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 01 drevo          O 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01     O 
17 04 05 železo a oceľ         O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03     O 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05     O 
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07    O 
17 09 04 zmiešané odpady  stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 

 
 
 

V Banskej Bystrici, dňa 12.10.2022 
 

 
 
 
 
.......................................................    ........................................................  
          Ing. Michal Hrnčár                                                Ing. Daniel Hlinka 
         konateľ spoločnosti                                      starosta obce 
 
         
 
         
 


