
Zmluva 
o zbere, preprave, zhodnotení a zneškodnení odpadov 

uzatvorená podľa § 269 ods. I zákona č, 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1 
Objednávateľ: 
Adresa sídla spoločnosti: 

Zastúpený : 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných : 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
IČO: 
DIČ: 

Poskvtovateľ: 

Štatutárny zástupca: 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál. primátor 

Ing. Karol Kvál. primátor 
lng. Karol Kvál. primátor 

Tatra banka a.s. Senec 
2624812030/1100 
00 305 065 
2020662237 

AVE Bratislava s.r.o. 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 36350/B 
Ing. Mikuláš Alter, Peter Zelník - konatelia 

Ing. Mikuláš Alter 

Peter Zelník 
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v 
Slovenskej republike 
2301077182/8370 
35939443 
2022025533 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 

AVE CZ odpadové hospodáŕství s. r. o. 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu 
Praha, oddiel Sro. vložka č. 19755 
Dr. Peter Hodecek, Mgr. Roman Mužík - konatelia; 
Ing. Jirí Čenský. Ing. Ľuboš Kačírek, MBA. Mgr. 
Jifí Smíd. MBA, Ing. Milan Korecký, Ing. Michal 
Vlček - prokuristi 
49356089 
CZ49356089 

zastúpená podľa plnej moci zo dňa 1.08.2011 Ing. Mikulášom Alterom 

V súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania a výberom dodávateľa služieb 
zákazky s názvom ,. Zber, odvoz a likvidácia odpadov v Senci", ktorej oznámenie o vyhlásení 
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verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku Európskeho spoločenstva dná 8.7.2011 pod 
číslom 201 l/S 129-214609 a vo vestníku verejného obstarávania č. 133/2011 dňa 9.7.2011 pod 
číslom 05140-MSS (ďalej len verejnú súťaž) sa Objednávateľ a Poskvtovateľ dohodli 
nasledovne: 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytnutia služieb v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom, okrem nebezpečného odpadu, vznikajúcim na území mesta 
podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho odpadu v súlade s platným VZN 
\ nasledovnom rozsahu činností: 

- zber. preprava a zabezpečenie zhodnotenia oddelených zložiek komunálneho odpadu 
v rámci separovaného zberu odpadov, špecifikovaných v prílohách č. 1. č. 2 a č.3 tejto 
zmluvy, od pôvodcov z miesta jeho zhromaždenia v zberných nádobách alebo vreciach 
na separovaný zber k zhodnotiteľom jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadu, 

- zabezpečenie pristavenia veľkoobjemových kontajnerov na zber veľkoobjemových 
odpadov podľa požiadaviek odberateľa v rámci jarného a jesenného upratovania podľa 
prílohy č. 7. ich preprava a zneškodnenie spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí 
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom v zariadeniach 
na to určených platnými právnymi predpismi, 

- preprava a zneškodnenie ostatných odpadov z domácnosti, špecifikovaných v prílohách 
č.4, č.5, č.6 a č.8 tejto zmluvy, spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí 
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom v zariadeniach 
na to určených platnými právnymi predpismi, zabezpečenie kontajnerovej dopravy 
odpadov podľa požiadaviek odberateľa. 

2. Pre účely tejto zmluvy sa komunálnymi odpadmi budú rozumieť len odpady z domácnosti 
vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a 
zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ. okrem 
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone Činností tvoriacich predmet podnikania 
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa. 

3. Podrobnosti o počte zberných nádob a periodicite ich vývozu sú uvedené v cenníku 
služieb v prílohe č. 9, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Plniť túto zmluvu za skupinu spoločností AVE CZ odpadové hospodáŕství s.r.o., IČO 
49 356 089, so sídlom 102 00 Praha 10, Pražská 1321/38a Česká republika, zapísaná 
v obchodnom restŕíku. vedenom Mestským súdom v Praze. oddíl C. vložka 19755 a AVE 
Bratislava, s.r.o. IČO 35 939 443 so sídlom Hlohová č. 6. 821 07 Bratislava, Slovenská 
republika zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro. vložka 
e. 36350/B a povinnosti z nej vyplývajúce bude plniť spoločnosť AVE Bratislava, s.r.o. 
Bratislava , ktorá bude uplatňovať aj práva z tejto zmluvy vyplývajúce. 

i i 
Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 
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1. Územie mesta Senec. 
2. Výkon predmetu činnosti je realizovaný podľa schváleného harmonogramu 

vyprázdňovania nádob a odvoz komunálneho odpadu podľa prílohy č. 9, ktorý 
poskytovateľ predloží pri podpise zmluvy. 

3. Každá zmena v harmonograme vyprázdňovania zberných nádob a odvoze komunálneho 
odpadu bude odsúhlasená vopred, na základe písomnej dohody zmluvných strán. 

m. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby podľa § 39 a nasl. zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (v platnom znení) spočívajúce v nakladaní s komunálnym 
odpadom, a to v rozsahu podľa 61.1, a II. tejto zmluvy v súlade 

a) s aktuálym programom pôvodcu odpadu vypracovaného mestom Senec. 
b) s aktuálym VZN tohto mesta o nakladaní s komunálnym a separovaným odpadom. 

2 Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy a všetky právne a technické 
normy, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky upravujúce uvedenú činnosť. 

3. Poskytovateľ je povinný služby a práce vyplývajúce z tejto zmluvy vykonávať samostatne, 
odborne, bez nutnosti podrobného usmerňovania zo strany objednávateľa. 

4. Poskytovateľ je oprávnený v súčinnosti s objednávateľom vykonávať kontrolu prevzatých 
odpadov počas ich zberu, ako aj počas ich prepravy. Ak poskytovateľ služieb zistí, že ide 
o nevhodný odpad, nie je povinný ho prevziať. Odmietnutie prevzatia a prepravy 
nevhodného odpadu sa nepovažuje za omeškanie s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 

IV. 
Spôsob preberania prác a riešenie sporov 

1. Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o mieste, čase. rozsahu vykonaných služieb a prác 
a zapisovať všetky skutočnosti významné pre priebeh a kvalitu vykonávaných služieb a 
prác. 

2. Po vykonaní služieb a prác predloží poskytovateľ objednávateľovi na odsúhlasenie súpis 
vykonaných služieb a prác. ktorý musí obsahovať rozsah skutočne vykonaných služieb 
a prác, najskôr však ako príloha k faktúre vystavenej podľa či. V ods. 3. 

3. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných služieb a prác. Kvalita vykonaných 
služieb a prác sa posudzuje podľa príslušných noriem a technologických postupov. 

4. Ak bude pri odovzdávaní a preberaní služieb a prác zistená závada, objednávateľ má právo 
na bezplatné odstránenie závady. 

V. 
Cena plnenia a spôsob fakturácie 

1. Cena za poskytované služby je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
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v znení neskorších predpisov ako cena maximálna na prvých 12 mesiacov (1 rok) trvania 
zmluvy a jednotkové cenyľ z ktorých je celková cena vypočítaná pre toto obdobie sú pevné 
a nemenné a sú uvedené v cenníku služieb a prác v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom v meste uvedenom v Prílohe č. 1 až 8. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. K cenám bude pripočítaná DPH v príslušnej výške v zmysle zákona. Úprava 
celkovej ponúknutej ceny je možná len za podmienok uvedených v tejto zmluve a pri 
zmene právnej úpravy. 

2. Dohodnutú cenu za poskytované služby je možné v ďalších rokoch upraviť jedenkrát 
ročne, vždy k 31.03. daného roka a to jednostranným rozhodnutím poskytovateľa 
v závislosti od preukázateľného nárastu nákladov (miery inflácie, nárastu cien energií 
alebo nárastu cien PHM o viac ako 5% od poslednej zmeny ceny. pričom ustanovujúcim 
dňom pre stanovenie ceny PHM je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy). V priebehu 
roka je možné zvyšovať cenu za poskytované služby v prípade zmien právnych predpisov, 
ktoré na túto môžu mať vplyv (zmena zákonných predpisov týkajúcich sa DPH). Zvýšenie 
<'eny je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľa objednávateľovi. 
Poskytovateľ zníži cenu v prípade preukázania splnenia podmienok pre zníženie výšky 
poplatku obci za uloženie odpadu o hodnotu tohto zníženia poplatku. 

3. Fakturácia za zber. prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude vykonávaná 
mesačne k poslednému dňu príslušného mesiaca. Fakturované budú skutočne vykonané 
práce. Faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

a) faktúra - číslo faktúry, 
b) poskytovateľ služieb - názov a sídlo. 

- IČO. DIČ. IČDPH, 
- bankové spojenie a číslo účtu, 
- druh dodávky, 

c) objednávateľ - názov a sídlo. 
- IČO. D(Č. 

d) dodacie a platobné podmienky - dátum vystavenia a odoslania faktúry, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
- dátum splatnosti. 
- forma úhrady, 

e) čiastka k úhrade - názov položky, 
- jednotková cena. 
- cena bez DPH. 
-DPH 
- cena s DPH 
- meno zodpovedného za vystavenie faktúry. 
- meno dodávateľa, podpis oprávnenej osoby a 

pečiatka, 
d) povinné prílohy - súpis skutočne vykonaných činnosti a prác, 

- súpis vážnych lístkov za uloženie komunálneho odpadu 

4. Faktúra, ktorá nemá predpísané náležitosti, alebo je neúplná, je neplatná. Objednávateľ 
takúto faktúru vráti. Objednávateľ preto nieje v omeškaní, ak uhradí až úplnú faktúru. 

5. Splatnosť faktúry je 14 dní po jej doručení objednávateľovi. 

6. Ak dôjde medzi zmluvnými stranami pri odsúhlasovaní množstva, druhu alebo kvality 
vykonaných služieb a prác k rozporu, je poskytovateľ služieb oprávnený fakturovať za 
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služby a práce, pri ktorých došio k rozporu, iba zálohovou platbou do výšky maximálne 60 
% z predpokladanej hodnoty služieb a prác. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu cien materiálov vrátane dodacích listov a 
subdodávateľských faktúr, ktoré súvisia so zberom, prepravou a zneškodňovaním 
komunálneho odpadu v meste a ktoré sú súčasťou faktúr poskytovateľa služieb 
objednávateľovi. 

K 
vi. 

Dôsledky omeškania a zmluvné pokuty 

1. V prípade opakovaného zistenia závažných nedostatkov a nekvalitne vykonaných služieb 
a prác, na ktoré bol poskytovateľ písomne upozornený, môže mesto ako objednávateľ po 
splnení podmienok či. Vil. ods. 2,3 zmluvu vypovedať. 

2. V prípade, že objednávateľ neuhradí poskytovateľovi oprávnené vystavenú, platnú faktúru 
v lehote jej splatnosti, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0.02 % za každý deň z dlžnej sumy až do zaplatenia, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

VII. 
Platnosť zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu desať rokov od nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Počas plynutia dohodnutej lehoty od nadobudnutia jej účinnosti môže táto zmluva stratiť 
platnosť a účinnosť jej výpoved'ou len z týchto dôvodov : 

a) poskytovateľ napriek písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa neplní predmet 
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 3 mesiace od doručenia písomného upozornenia 
objednávateľa. 

b) objednávateľ napriek písomnému upozorneniu zo strany poskytovateľa neuhradil po 
dobu 3 mesiacov jeho splatnú a oprávnene vystavenú platnú faktúru. 

3. Výpovedná lehota pri výpovedi podľa ods. 2. tohto či. je 3 mesiace a začína plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zo zmluvných strán. 

VIII. 
Ostatné ustanovenia 

1. Osoby oprávnené na rokovanie zo strany mesta sú oprávnené priebežne vykonávať 
kontrolu vykonaných služieb a prác. Sú oprávnené požadovať od poskytovateľa zmeny 
čiastkových termínov, rozsah i obsah činností a robiť zápisy v dennom zázname. 

2. Poskytovateľ sa bude na základe pozvánky objednávateľa zúčastňovať rokovaní týkajúcich 
sa riešenia problematiky v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať 
druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy. 
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4. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä 
v poskytnutí potrebných vstupných podkladov a požiadaviek, odovzdávaní doplňujúcich 
údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu 
plnenia tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci uzatvárania 
tejto zmluvy, ďalej informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z jej plnenia, sa 
považujú za dôverné, a to i po skončení platnosti tejto zmluvy. 

6. V prípade porušenia týchto záväzkov má poškodená strana právo uplatňovať voči druhej 
zo zmluvných strán škodu, ktorá jej vznikla porušením záväzkov podľa tejto zmluvy. 

IX. 
Doručovanie písomností 

1. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a poskvtovatei'om sa bude 
uskutočňovať v štátnom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu 
písomnosti a bude sa uskutočňovať formou doporučených poštových zásielok, zápisníc a 
záznamov. 

2. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou 
formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. 

3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla adresáta, uvedenú 
v tejto zmluve alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi 
druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako 
nedoručiteľná, bude sa považovať za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. 
posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej šiju adresát nevyzdvihol. 

4. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy budú považovať za doručené aj okamihom ich 
osobného odovzdávania fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom 
adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa 
v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá osebe vyhlási, že je oprávnená 
prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. 

5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a poskytovateľom sa môže 
uskutočniť aj elektronickou poštou, alebo faxom (elektronické prostriedky) . a to na e-
mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Takéto písomnosti ale musí 
zmluvná strana odoslať aj doporučenou poštovou zásielkou, najneskôr do dvoch 
kalendárnych dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami. 
Ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov 
urobených elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté. 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po jej podpise oboma zmluvnými stranami 
a to prvý deň nasledujúceho mesiaca . 

2. Objednávateľ je do troch dní po uzavretí tejto zmluvy povinný zverejniť túto zmluvu v 
súlade s požiadavkami ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
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informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. 

3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými 
ustanoveniami Obeh. zákonníka v platnom znení. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy 
sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými 
stranami. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, je spor z tejto zmluvy oprávnený riešiť 
všeobecný súd odporcu. 

5. 'ľúto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily. z ktorých po jej 
podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju 
V tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 až 8 - Cenník služieb v zmysle cenovej ponuky uvedenej v súťažných podkladoch 
verejne) súťaže . 
Príloha č. 9 - Počet zberných nádob a periodicita ich vývozu 

V ék. ,dňar^t^.20l 

Za objednávateľa : Za poskvtovateľa : 

- ^ -

„podpísané" „podpísané"' 



Príloha 1. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu papiera za rok - kat, č. 200101 

cena za predaj a rozvoz vriec pre zber papiera 

počet vriec za rok 

A 

Jednotková cena v € za jeden 
kus/vrece bez DPH 

B 

Cena v € za rok zber 
bez DPH 

C1=AxB 

Cena v € za rok 
zber s DPH 

C=C1+20% 

19025 0.11 2 092.75 EUR 2 511.30 EUR 

SPOLU 2 092.75 EUR 2 511.30 EUR 

cena za zber vriec s papierom 

Počet ton za rok 

D 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu bez DPH 

E 

Cena v € za rok zber 
bez DPH 
F1=DxE 

Cena v € za rok 
zber s DPH 
F=F1+20% 

47,77 25,00 1 194,25 EUR 1 433,10 EUR 

SPOLU 1194,25 EUR 1433,10 EUR 

cena za vývoz papiera za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
G 

Jednotková cena v € za jeden 
km bez DPH 

H 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
I 

Cena v € za rok zber 
bez DPH 

J1=GxHxl 

Cena v € za rok 
zber s DPH 

J=J1+20% 

15 1,32 52 1029,60 EUR 1 235,52 EUR 

; 
SPOLU 1 029,60 EUR 1 235,52 EUR 

Cena za zneškodneníe/uloženie/zhodnotenie papiera za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

K 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu zneškodnenia/zhodnotenia 

bez poplatku a DPH 

L 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zhod 

notenie bez 
poplatku a DPH 

M1=KxL 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku s DPH 

M=M1+20% 

47,77 0 0,00 EUR 0,00 EUR 

SPOLU 0,00 EUR 0,00 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH (C1 + F1 + J1 + M1) 4 316,60 EUR 

Konečná cena v € a vrátane DPH <C + F + J + M) j 5 179,92 EUR 



Príloha 2. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu skla za rok - kat, č. 200102 

cena za zber skla 

Počet ton za rok 

A 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
bez DPH 

B 

Cena v€ za rok 
zber bez DPH 

C1=AxC 

Cena v € za rok 
zber s DPH 
C=C1+20% 

47.77 11.2 535,02 EUR 642,03 EUR 

SPOLU | 535,02 EUR| 642,03 EUR 

cena za vývoz skla za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

F 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
G 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

25 1,32 16 528,00 EUR 633,60 EUR 

SPOLU 528,00 EUR 633,60 EUR 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie skla za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

I 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
zneškodnenia/zhodnotenia bez 

poplatku a DPH 

J 

Cena v €za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

Cena v€za rok 
zneškodnenie/zho 

dnotenie bez 
poplatku s DPH 

K=K1+20% 

47,77 0 0.00 EURl 0,00 EUR 

SPOLU 0,00 EUR 0,00 EUR 

Konečná cena v €abez DPH (C1 + H1+K1) 1 063,02 EUR 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C + H + K) | 1 275,63 EUR 



( 

Príloha 3. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu plastov za rok - kat, č. 200139 

cena za predaj a rozvoz vriec na plasty 

počet vriec za rok 

A 

Jednotková cena v € za jeden 
kus/vrece bez DPH 

B 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

Cena v € za rok 
zber s DPH 
OC1+20% 

27045 0.11 2 974.95 EUR 3 569.94 EUR 

SPOLU 2 974.95 EUR 3 569.94 EUR 

cena za zber vriec s plastami 

Počet ton za rok 

D 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu bez DPH 

E 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

F1=DxE 

Cena v €za rok 
zber s DPH 
F=F1+20% 

33,2 25,00 830,00 EUR 996,00 EUR 

SPuLU 830,00 EUR 996,00 EUR 

cena za zber plastov z 15001 nádob 

Počet ton za rok 

G 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu bez DPH 

H 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

M=GxH 

Cena v € za rok 
zber s DPH 

1=11+20% 

41,44 25,00 1036.00 EUR 1 243,20 EUR 

SPOLU 1 036,00 EUR 1 243,20 EUR 

cena za vývoz plastov za rok (vrecia) 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
J 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

K 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

L 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

M=JxKxL 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

15 1,32 52 1029,60 EUR 1 235,52 EUR 

SPOLU 1 029.60 EUR 1 235.52 EUR 

Cena za vývoz plastov za rok (nádoby) 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
N 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

0 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
P 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

R1=NxOxP 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

R=R1+20% 

30 1,32 85 3 366,00 EUR 4 039,20 EUR 

SPOLU 3 366.00 EUR 4 039.20 EUR 



Cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie plastov za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

S 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu zneškodnenia/zhodnotenia 

bez poplatku a DPH 

T 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

U1=SxT 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zho 

dnotenie bez 
poplatku s DPH 

U=U1+20% 

33.2 0 0,00 EUR 0,00 EUR 

SPOLU 0,00 EUR 0,00 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH (C1+F1-H1+M1+R1+U1) 9 236,55 EUR 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C + F + l + M + R+U) 11 083,86 EUR 



Príloha 4. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu betónov ... za rok - kat, č. 170107 
zo zberového dvora 

cena za zber/manípulác^u 

Počet ton za rok 

A 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
bez DPH 

B 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

Cena v € za rok zber 
s DPH 

OC1+20% 

82,34 1.45 119,39 EUR 143,27 EUR 

SPOLU 119.39 EUR 143.27 EUR 

cena za vývoz za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

F 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
G 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

18 128 16 368,64 EUR 442,37 EUR 

SPOLU 368,64 EUR 442,37 EUR 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

I 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
zneškodnenia/zhodnotenia bez 

poplatku a DPH 

J 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zhodn 
otenie bez poplatku 

s DPH 

K=K1+20% 

82,34 11,50 946,91 EUR 1136.29EUR 

SPOL.J 946,91 EUR 1 136,29 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH C1+H1+K1) 1 434.94 EUR 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C+H+K) 1 721.93 EUR 

Konečná cena v € s poplatkom a bez DPH 
(C1+H1+k1+poplatok) 

1 462,12 EUR 

Konečná cena v € s poplatkom vrátane DPH 
(C+H-K+poplatok) 

1 749.10 EUR 



Príloha 5 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu zmiešaných odpadov ... za rok - kat, č. 170904 
zo zberového dvora 

cena za zber/manipuláciu 

t 

t 

Počet ton za rok 

A 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu bez DPH 

B 

68,53 1,45 

SPOLU 

cena za vývoz za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

F 

Počet 
potrebnýc 

h 
vývozov 

G 

18 1,28 14 

SPOLU 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

I 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu zneškodnenia/zhodnotenia 

bez poplatku a DPH 

J 

68,53 23,20 

SPOLU 

Konečná cena v € a bez DPH (C1+H1+K1) 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C+H+K) 

Konečná cena v € s poplatkom a bez DPH 
(C1+H1+k1+poplatok) 

Konečná cena v € s poplatkom vrátane DPH 
(C+H+K+poplatok) 

Cena v€ za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

99,37 EUR 

99,37 EUR 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

322,56 EUR 

322,56 EUR 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

1 589,90 EUR 

1 589,90 EUR 

2 01 

241< 

2 46( 

2 86! 

Cena v € za rok zber 
s DPH 

C=C1+20% 

119,24 EUR 

119,24 EUR 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

387,07 EUR 

387,07 EUR 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/ 

zhodnotenie bez 
poplatku s DPH 

K=K1+20% 

1 907,88 EUR 

1 907,88 EUR 

1,82 EUR 

U 9 EUR 

5,86 EUR 

3,23 EUR 



Príloha 6. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu objemných odpadov ... za rok - kat, č. 200307 
zo zberového dvora 

cena za zber/manipuláciu 

Počet ton za rok 

A 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
bez DPH 

B 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

Cena v € za rok zber 
s DPH 

C=C1+20% 

141,93 2,45 347,73 EUR 417,27 EUR 

SPOLU 347,73 EUR 417,27 EUR 

cena za vývoz za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

F 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
G 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

18 1.28 120 2 764.80 EUR 3 317.76 EUR 

SPOLU 2 764,80 EUR 3 317,76 EUR 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

I 

Jednotková cena v € za jednu tonu 
zneškodnenia/zhodnotenia bez 

poplatku a DPH 

J 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/ 

zhodnotenie bez 
poplatku s DPH 

K=K1+20% 

141,93 24,80 3 519,86 EUR 4 223,84 EUR 

SPOLU 3 519.86 EUR 4 223,84 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH (C1+H1+K1) | 6 632,39 EUR 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C+H+K) 7 95887 EUR 

Konečná cena v € s poplatkom a bez DPH 
(C1+H1+k1+poplatok) 

7 337,64 EUR 

Konečná cena v € s poplatkom vrátane DPH 
(C+H+K+poplatok) 

8 664,12 EUR 



Príloha 7. 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu objemných odpadov ... za rok - kat, č. 200307 
jarné a jesenné upratovanie 

cena za pristavenie, zloženie a naloženie/manipuláciu VOK 

Predpokladaný počet 
pristavených, 

zložených a naložených 
kontajnerov za rok 

A 

Jednotková cena v € za jeden 
pristavený VOK bez DPH 

B 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

Cena v € za rok zber 
s DPH 

C=C1+20% 

2x40 1,45 116,00 EUR 139,20 EUR 

SPOLU 116,00 EUR 139,20 EUR 

cena za vývoz za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden 
km bez DPH 

F 

Počet 
potrebných 
vývozov za 

rok 
G 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

18 1.28 2x40 1 843,20 EUR 2 211,84 EUR 

SPOU, 1843.20 EUR 2 211.84 EUR 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu zneškodnenia/zhodnotenia 

bez poplatku a DPH 

J 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/ 

zhodnotenie bez 
poplatku s DPH 

K=K1+20% 

562,02 24,80 13 938,10 EUR 16 725,72 EUR 

SPOLU 13 938,10 EUR 16 725,72 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH (C1+H1+K1) | 15 897,30 EUR 

Koneční; cena v € a vrátane DPH (C+H+K) | 19 076,76 ±UR 

Konečná cena v € s poplatkom a bez DPH 
(C1+H1+k1+poplatok) 

18 689,97 EUR 

Konečná cena v € s poplatkom vrátane DPH 
(C+H+K+poplatok) 

21 869,43 EUR 



Príloha 8. 

^ 

L 

Cena za zber, < 

cena za zber/manipuláciu 

Počet ton za rok 

M 

?dvoz a likvidáciu bioloqicky rozloziternych odpadov za rok-
kat. č 

zo zbero1 

200201 
/ého dvora 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu bez DPH 

B 

Cena v € za rok 
zber bez DPH 

C1=AxB 

160 1.45 232,00 EUR 

SPOLU 232,00 EUR 

cena za vývoz za rok 

Dopravná 
vzdialenosť 

v km 
E 

Jednotková cena v € za jeden km 
bez DPH 

F 

Počet 
potrebnýc 

h 
vývozov 

G 

Cena v € za rok 
vývoz bez DPH 

H1=ExFxG 

25 1,28 70 2 240,00 EUR 

SPOLU 2 240.00 EUR 

cena za zneškodnenie/uloženie/zhodnotenie za rok 

Predpokladané 
množstvo za rok v 

tonách 

I 

Jednotková cena v € za jednu 
tonu zneškodnenia/zhodnotenia 

bez poplatku a DPH 

J 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/zh 

odnotenie bez 
poplatku a DPH 

K1=lxJ 

160 7,50 1 200,00 EUR 

SPOLU 1 200.00 EUR 

Konečná cena v € a bez DPH (C1+H1+K1) 3 67; 

Konečná cena v € a vrátane DPH (C+H+K) 4 40( 

Cena v € za rok zber 
s DPH 

C=C1+20% 

278,40 EUR 

278,40 EUR 

Cena v € za rok 
vývoz s DPH 

H=H1+20% 

2 688,00 EUR 

2 688,00 EUR 

Cena v € za rok 
zneškodnenie/ 

zhodnotenie bez 
poplatku s DPH 

K=K1+20% 

1 440,00 EUR 

1 440.00 EUR 

>,00EUR 

5,40 EUR 



Príloha 9. 

Názov mesta: Senec 

Špecifikácia zberných nádob 

Oruh odpadu 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 39 
20 01 39 

17 01 07 

17 09 04 

20 03 07 

20 02 01 

20 03 07 

Názov odpadov 

papiera lepenka 
sklo 
plasty 
plasty 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06 

zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácii iné ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

objemný odpad 

biologicky rozložiteľný odpad 

objemný odpad - jarné a jesenné 
upratovanie 

Typ zberovej 
nádoby 

vrece 
zvon/nádoba 
zvon/nádoba 

vrece 

7 m3 

7 m3 

7m3 

7m3 

7m3 

Počet 
zberových 

nádob 
400 
40 
70 

550 

Periodicita 
vývozu za rok 

52 
16 
52 
52 

zberný dvor* 

zberný dvor* 

zberný dvor* 

zberný dvor* 

40 2 

• vývoz odpadu bude realizovaný na základe naplnenosti kontajnerov 

% 


