
Zmluva  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi 
 

uzatvorená v zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 a následných 
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov (ďalej 
len „zmluva“) 
 

 
Čl. 1 

Zmluvné  strany 
 

Obec Kračúnovce  
so sídlom:  Kračúnovce 350 
   087 01 Giraltovce 
v zastúpení:  Michal Boleš, zástupca starostu obce Kračúnovce 
IČO:   00322181 
DIČ:   2020777561 
Telefón:  +421 54 736 5283 
E-mail:  kracunovce.obec@gmail.com 
 
  (ďalej len ,,obec“)  
a 
 
 
FENEGA, s.r.o. 
so sídlom:  Mudroňová 31  

040 01 košice 
IČO:   36 600 938  
IČ DPH:  SK2022097352 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN:   SK12 1100 0000 0026 2075 3272 
Tel.:    +421 55 622 3105  
FAX :   +421 55 622 3105 
email:    fenega@fenega.sk 
   
  (ďalej len ,,oprávnená osoba“) 
 
 

Čl. 2 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými 

zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta Kračúnovce s cieľom 
umožniť oprávnenej osobe vykonávať zber a výkup presne definovaných zložiek 
komunálnych odpadov od fyzických osôb na území mesta Kračúnovce.  

2. Určenými zložkami komunálnych odpadov, s ktorými je oprávnená osoba na základe tejto 
zmluvy a za predpokladu dodržania zákonných požiadaviek oprávnená nakladať, sú zložky 
komunálnych odpadov z triedeného zberu: 
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Katalógové číslo odpadu   Názov odpadu   Kategória odpadu  
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    zmiešané kovy   O 
(ďalej len „odpady“). 

 
Čl. 3 

Spôsob  a  podmienky  vykonávania  činnosti 
 
Činnosť v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy bude oprávnená osoba vykonávať v obci Kračúnovce  v  
priestoroch prevádzky na  adrese Kračúnovce 51, 087 01 Giraltovce, parc. č. CKN 361/3 
(pozemok o veľkosti 4774 m2) a CKN 361/5 (pozemok o veľkosti 603 m2), k.ú. Kračúnovce 
zapísané na liste vlastníctva č. 519, vo vlastníctve spoločnosti FENEGA, s.r.o., Mudroňová 
31, 040 01 Košice. 
 

Čl. 4 
Povinnosti  zmluvných  strán  pri  nakladaní  s  odpadmi 

 
1. Oprávnená osoba sa zaväzuje vykonávať zber alebo výkup odpadov a následne sama alebo 

prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať prepravu vyzbieraných komunálnych odpadov 
v súlade s týmito pravidlami: 
a) pri zbere postupovať v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a 

všeobecne záväzným nariadením obce týkajúcim sa nakladania s komunálnymi 
odpadmi, 

b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava, príprava na opätovné 
použitie, recyklácia, zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie) boli vykonávané 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo 
platnými v Slovenskej republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré 
sa týkajú nakladania s komunálnymi odpadmi. 

2. Oprávnená osoba sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými 
na základe tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov v zmysle Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov; viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 
prijatých odpadov a nakladaní s nimi podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
v znení neskorších predpisov.  

3. Oprávnená osoba je povinná: 
a) zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny odpad, 
b) pri zbere odpadu od fyzickej osoby oznamovať obci, na území ktorej sa zber 

uskutočňuje v zmysle § 81 ods. 16 zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 
o odpadoch“) údaje o druhu a množstve vyzbieraného komunálneho odpadu za obdobie 
kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka,  
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c) pri výkupe odpadu od fyzickej osoby oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad 
pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného komunálneho odpadu za obdobie 
kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka,  

d) mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch s príslušnou 
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu,  

e) pri zbere alebo výkupe komunálneho odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí a majetku, 

f) zamedziť takému konaniu, v dôsledku ktorého by došlo k umiestneniu už vyzbieraných 
odpadov do zberných nádob na komunálny odpad umiestnených na území obce v rámci 
ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov.  

4. Obec akúkoľvek platnú zmenu všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré sa týka 
nakladania s komunálnymi odpadmi, oznámi v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli 
a na internetovej adrese obce tak, aby mala oprávnená osoba možnosť byť ihneď 
informovaná o vykonaných zmenách. Do nadobudnutia právoplatnosti zmien vo všeobecne 
záväznom nariadení obce, ktoré sa týka nakladania s komunálnymi odpadmi, sa oprávnená 
osoba spravuje nariadením, ktoré je platné v deň uzatvorenia tejto zmluvy. 

 
Čl. 5 

Kontrola  
 

Oprávnená osoba je povinná v prípade kontrolou zisteného nesúladu jej činnosti s touto 
zmluvou dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s obcou pri vykonaní kontroly 
dohodne. 
 

Čl. 6 
Trvanie  zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Zmluvu je možné ukončiť:  
a) dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
Čl. 7 

Záverečné  ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcom po dni 
zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa budú riadiť ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých mesto prevezme 2 
vyhotovenia a oprávnená osoba 2 vyhotovenia. 
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4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou formou sú 
neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné. 

 
5. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel 
sledovaný zmluvou. 

6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a že vyjadruje 
ich vážnu a slobodnú vôľu.  
 
 
 
V Kračúnovciach dňa     V Kračúnovciach dňa  

 
Za obec:       Za oprávnenú osobu: 

 
 
 
 
 

..........................................     ........................................ 
              Michal Boleš           Ing. Vladislav Feňo  

 


