
Dohoda o množstvovom zbere odpadu 
číslo 4/2023/KO 

 
uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nižná Boca číslo 2/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Obstarávateľ :   Obec Nižná Boca 
Adresa :   Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná 
Štatutárny zástupca :  Mgr. Silvia Skusilová – starostka 
IČO :    00315648 
DIČ :    2020581596 
Bankové spojenie :   Prima banka Slovensko a.s., Liptovský Hrádok  
Číslo účtu :   SK07 5600 0000 0017 0357 4005       
Zodpovedná osoba :  Zuzana Matejková 
Kontakt :   044 5291240, e-mail: obec@niznaboca.sk 

(ďalej len obstarávateľ) 
 
Objednávateľ :   Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Súčasť:    Stavebná fakulta STU v Bratislave 
    Radlinského 11, 810 05  Bratislava 
Prevádzka:   Rekreačné zariadenie Nižná Boca 29 
Zastúpený:    Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
Oprávnený na podpis zmluvy: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan 
Právna forma:   verejná vysoká škola zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Fakturačná adresa :  Vazovova  5, 812 43 Bratislava 1   
IČO :    00397687 
DIČ:    2020845255 
IČ DPH:   SK 2020845255 
Číslo účtu:    SK93 8180 000000 7000084111 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
    

(ďalej len objednávateľ ) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach : 
 

I. 
Predmet činnosti 

Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť množstvový zber komunálneho odpadu za podmienok dohody 
o množstvovom zbere komunálneho odpadu pre rok 2023 

Druh zbernej nádoby Počet 
vývozov 

Počet 
nádob  

Počet litrov Poplatok  
0,03 €/1liter 

110 l 20 1 2200  

 
II.  

Doba platnosti 
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 

 
III. 

Cena  
 V zmysle § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO) v znení neskorších predpisov a v súlade  
s čl. 14 ods. 2 písm. a) VZN 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady sa miestny poplatok za KO a DSO určuje ako súčin frekvencie vývozov, 
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktoré objednávateľ užíva podľa čl. I. tejto dohody. 
 
 
 



IV. 
Platobné podmienky 

 Obec vydá rozhodnutie a vyrubí poplatok ročne podľa evidencie vývozu a počtu zberných 
nádob. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť miestny poplatok  na účet Obce Nižná Boca, IBAN SK07 
5600 0000 0017 0357 4005, KS: 0308, VS: 4/2022/KO. 
 

V. 
Osobitné dojednania 

1. Objednávateľ prehlasuje, že zbernú nádobu si zabezpečuje na vlastné náklady a vlastné 
nebezpečie. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať v zmysle VZN číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom nasledovné povinnosti : 

- vyhradené plochy pre zberné nádoby udržiavať v čistote, 
- nezapĺňať nádoby odpadom, ktorý sa dá separovať ( sklo, plasty, tetrapaky, kovové obaly, 

papier, a pod.), 
- v zimnom období zabezpečiť odstránenie snehu a posyp plôch, na ktorých dochádza 

k manipulácii s odpadovými nádobami, 
-     v deň vývozu odpadov zabezpečiť, aby priestor na manipuláciu s nádobami nebol  
       zaprataný napríklad odstavenými automobilmi, stavebným materiálom a pod. 

3. Obstarávateľ sa zaväzuje prostredníctvom organizácie k tomu zriadenej, t. j. TS Liptovský Hrádok, 
zabezpečiť zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu v zmysle obcou vypracovaného 
Harmonogramu pre rok 2023, ktorý tvorí prílohu zmluvy.  
 

VI. 
Záverečné ustanovenie 

1. Vo veciach neupravených touto dohodou sa postupuje primerane podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Táto dohoda je vyhotovená v 4-och rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 x pre obstarávateľa a 3 x 
pre objednávateľa. V prípade akejkoľvek zmeny zo strany objednávateľa, je tento povinný ju do 
jedného mesiaca oznámiť obstarávateľovi. 
3. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene do vlastných rúk. Výpoveď  
a odstúpenie od dohody - zmluvy musí mať písomnú formu. Za účinné doručenie výpovede alebo 
odstúpenie od zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť 
určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako 
sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu 
neaktuálnosti adresy, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia výpovede, alebo 
odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky späť 
odosielateľovi. 
4. Dohoda je platná dňom podpísania zmluvnými stranami, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že 
v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
podlieha táto zmluva zverejneniu ako povinne zverejňovaná zmluva a účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcom po dni zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  
5. Účastníci dohody sú s obsahom dohody oboznámení a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení 
zástupcovia vlastnoručne podpisujú. 
 
V Nižnej Boci  dňa 05.01.2023                    V Bratislave dňa 12.01.2023 
 
Obstarávateľ : Obec Nižná Boca                                      Objednávateľ :  
 
 
 
 
 
  Signed  Signed 
........................................................................                    ................................................................... 
                 Mgr. Silvia Skusilová                                                  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.                                                   
                     Starostka obce                                        dekan 


