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(ďalej len „Zmluva“) 

 
1.1 Poskytovateľ (ďalej len „Poskytovateľ“): 

obchodné meno : ENVIROLIVE, s.r.o. 

sídlo : Kragujevská 12, 010 01 Žilina 
Výpis zo živn./obch.reg. : Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 56075/L 
IČO : 46 479 864 
DIČ : 2023409971  
IČ DPH : SK2023409971 
bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pob. Žilina 
číslo účtu : 2929870274/1100, IBAN: SK27 1100 0000 0029 2987 0274 
štatutárny zástupca : Ing. Iveta Procházková, konateľ 
tel. : 0915 694 919 
e-mail : envirolivezilina@gmail.com, www.envirolive.sk 
Kontaktná osoba : Ján Slaniniak, tel: 0948 333 809, e-mail: envirolivevyvoz@gmail.com 
   

 

1.2 Objednávateľ (ďalej len „Objednávateľ“): 

obchodné meno : Obec Liešťany 

sídlo : 972 27 Liešťany č. 1 
adresa prevádzky : - 
Výpis zo živn./obch.reg : - 
IČO : 00318230 

DIČ : 2021211731 
IČ DPH : - 
bankové spojenie : VÚB, a.s. 
číslo účtu : SK43 0200 0000 0000 1692 5382 
štatutárny zástupca : Ľubomír Noska 
kontaktná osoba : Ľubomír Noska 
tel. : 0918 803349 
e-mail : starosta@liestany.sk 

 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ je právnickou osobou, platne založenou a podnikajúcou podľa predpisov Slovenskej republiky, ktorá 

nakladá s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ako i v zmysle ďalších právnych predpisov platných na 

území Slovenskej republiky. 

2. Objednávateľ je osobou, platne založenou a podnikajúcou podľa predpisov Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služieb súvisiacich so 

zberom, prepravou, zhodnocovaním alebo zneškodňovaním dohodnutých odpadov, ktoré sú zaradené v zmysle platnej 

vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov, a to v súlade s právnymi predpismi týkajúcich sa problematiky nakladania 

s odpadmi. 

2. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac 7 dní, v priestore vybavenom chladiacim 

zariadením najviac 14 dní, o čom sa vedie písomná evidencia. Je potrebné dbať, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, 

odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby nebezpečný odpad ukladal do riadne označeného zabaleného 

nepriepustného obalu odolného voči prepichnutiu a riadne zabezpečeného voči neoprávnenému otvoreniu. 

4. Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti 

spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastikových vakov (vriec) na jednorazové použitie. 
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Čl. III.  

Cena a platobné podmienky  

 

1. Cena za služby poskytované Poskytovateľom je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom  

č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:  

Katalóg. 

číslo 

odpadu 

Názov odpadu 

Cena za zber odpadu 

do 20 kg  

(paušál) 

Cena za zber odpadu 

nad 20 kg za 1 kg 

(vrátane tých 20 kg) 

18 01 03 

Odpady, ktorých zber a 

zneškodňovanie podliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

(COVID-19) 

 

70,00 Eur 

za jedno MOM 

 
(v cene je preprava aj 

zneškodnenie) 

  

 5,50 Eur/kg 

za jedno MOM 

 
(v cene je preprava aj 

zneškodnenie) 

 

2. Frekvencia zberu je podľa potreby resp. na základe telefonickej alebo písomnej (elektronickej) objednávky. 

3. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytované služby, podkladom ktorej je „Sprievodný list 

nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).  

4. K cene bude pripočítaná príslušná DPH. V prípade devalvácie, revalvácie alebo iného inflačného vplyvu Objednávateľ 

akceptuje  valorizáciu ceny formou aktualizácie prílohy. 

5. Kópiu SLNO za Objednávateľa bude zasielať Poskytovateľ na príslušný úrad ŽP za obdobie kalendárneho mesiaca, 

v ktorom sa uskutočnil zber ZDR - odpadu, a to do 10. dňa  nasledujúceho mesiaca po vývoze ZDR-odpadu. 

6. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia faktúr Poskytovateľovi. Za deň platby 

sa považuje pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s platbou, 

dodávateľ môže vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

Čl. IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými 

a účinnými právnymi predpismi. 

2. Poskytovateľ vykonáva kontrolu prevzatých odpadov počas ich prevzatia od Objednávateľa. Ak zistí, že ide o nevhodný 

odpad, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. 

3. Objednávateľ je povinný: 

a) bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie a súčinnosť potrebnú k zabezpečeniu plnenia predmetu 

zmluvy v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. V prípade, že Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi 

nesprávne informácie a/alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebné informácie alebo súčinnosť a Poskytovateľovi 

v dôsledku tohto konania vznikne škoda (napr. v podobe sankcie), bude Objednávateľ niesť zodpovednosť za túto 

škodu voči Poskytovateľovi.  

b) zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnutie služieb, podľa Čl. III. Cena a platobné podmienky, bod 1.   

 

Čl. V.  

Doba platnosti a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 

neurčitú. 

2. Ukončenie trvania tejto zmluvy môže nastať: 

a) Odstúpením od zmluvy 

b) Písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán 

c) Dohodou zmluvných strán o ukončení trvania tejto zmluvy. 

3. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej 

forme. 

4. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia zmluvných povinností, v prípade 

závažného porušenia a nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Za podstatné porušenie zmluvy sa 

považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry dlhšie ako 30 dní za predpokladu, že Objednávateľ ani 

v dodatočne poskytnutej lehote (10 dní) dlžnú sumu riadne a včas neuhradil. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strany. 
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Čl. VI.  

Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ a Objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

2. Miestom plnenia je totožné so sídlom Objednávateľa alebo miesto určené Objednávateľom. Prevzatím dohodnutých 

odpadov a na mieste určených Objednávateľom preberá zodpovednosť za nakladanie s dohodnutými odpadmi 

Poskytovateľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu jednej zmluvnej strany nesmie druhá zmluvná strana postúpiť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

5. Ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie tejto 
zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým 
dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom 
úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou 
úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných 
ustanoveniach. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, na dôkaz čoho pripájajú zmluvné strany svoje 
podpisy. 

 

 

 

 

V Žiline, dňa: ..............................                                       V Liešťanoch, dňa:18.3.2021   

                              

            

         

………………………………                                              ……………………………………….  

za Poskytovateľa za Objednávateľa 

Ing.  Ing. Iveta Procházková 

konateľ 
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GDPR 

 

Rovnako ako ostatné spoločnosti, aj my potrebujeme súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci GDPR, aby sme 

s Vami aj naďalej mohli komunikovať a poskytovať Vám služby. Poskytnutie tohto súhlasu vychádza z nového 

Nariadenia Rady (EÚ) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vstupujú do platnosti 25.5.2018. 

Cieľom je zabezpečenie vyššej ochrany os. údajov z hľadiska podmienok spracúvania osobných údajov. 

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a používateľské meno (povinné údaje), 

spoločnosťou ENVIROLIVE, s.r.o. – na účel evidencie a fakturácie výkonov pri zbere a likvidácií odpadu poštou aj 

formou e-mailu a to až do odvolania tohto súhlasu. 

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese envirolivezilina@gmail.com, 

envirolivevyvoz@gmail.com, alebo písomne na adrese sídla Poskytovateľa, a to ENVIROLIVE, s.r.o., Kragujevská 12, 

010 01 Žilina. 

 

Som oboznámený/á s podmienkami spracovania osobných údajov . 

 

Spoločnosť ENVIROLIVE, s.r.o. – nebude spracúvať moje osobné údaje v danom rozsahu na žiadny iný účel, než je 

uvedený vyššie a neposkytne moje osobné údaje žiadnej tretej strane. 

 

 

 

 

V Žiline, dňa: ..............................                                       V Liešťanoch, dňa:18.3.2021  

                              

            

         

………………………………                                              ……………………………………….  

za Poskytovateľa za Objednávateľa 

Ing.  Ing. Iveta Procházková 

konateľ 
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