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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
zo dňa 11.9.2014

k bodu programu:
Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia
komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš

Mestské

I.

zastupiteľstvo

berie na vedomie

predloženú dôvodovú správu k predloženej Zmluve o interkomunálnej spolupráci v oblasti
zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský
Mikuláš
súhlasí

II.

s predloženou zmluvou o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia
komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš medzi mestom
Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský Hrádok
III. o d p o r ú č a
primátorovi mesta podpísať zmluvu o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia
zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš medzi
mestom Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský Hrádok v predloženom znení
IV. s c h v a ľ u j e

KRYTIE

Zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –
bežných výdavkov na programe č.6 – Odpadové hospodárstvo z položky 641001 – transfer
VPS – uloženie a likvidácia odpadov na položku 637004 – všeobecné služby v sume
93 000,- eur.

41
41

FK

EK

Progr.
Podpr.

0510 641001 06.2.
0510 637004 06.2.

NÁZOV
Transfer VPS – uloženie a likvidácia odpadov
Všeobecné služby – zneškodnenie odpadov

SUMA
-93 000 €
+93 000 €

Dôvodová správa
Mesto Liptovský Mikuláš je povinné zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta.
Termínom 31.10.2014 musí byť uzatvorená skládka odpadu Veterná Poruba, ktorá bola v užívaní od
7.7.1994. Najneskôr od polovice októbra je mesto nútené zneškodňovať odpad na inej skládke, ako
za posledných dvadsať rokov.
V roku 2012 mesto bola pre mesto spracovaná Analýza odpadového hospodárstva spoločnosti
Denkstatt Slovensko s.r.o. Jedno zo všeobecných odporúčaní tejto analýzy navrhuje zabezpečiť
skládkovacie kapacity a mestám a obciam na Liptove a v širšom regióne spojiť sa do väčšieho celku
v oblasti riešenia odpadového hospodárstva.
Na základe vzájomných rokovaní s mestom Liptovský Hrádok, ktorého skládka sa nachádza najbližšie
k mestu Liptovský Mikuláš, vzišla možnosť zneškodňovania odpadu v regióne. Doba tejto spolupráce
je dohodnutá v trvaní dvoch rokov. Vzájomnou dohodou bola stanovená cena na 35 eur vrátane
poplatku, odvodov a DPH. Následným prepočítaním nutných nákladov mesta Liptovský Hrádok
v súvislosti s dovezeným vyšším množstvom odpadu ročne oproti predpokladu prehodnotilo
navrhnutú zmluvnú sumu na 36,18 eur/tonu. Pre mesto Liptovský Mikuláš pri schválení tejto ceny
oproti nákladom za uloženie odpadu na skládke Veterná Poruba budú porovnateľné so súčasnými.
Náklady na odvoz odpadu sú ďalšou položkou, ktorá bude dotknutá touto zmluvou. Odvoz odpadu
bude do vzdialenosti vyššej oproti dnešnej o 2,9 km, do nákladov na prepravu odpadu sa premietnu
vyššie náklady celkom na 5,8 km a náklady na cestné mýto.
Proces vylúčenia verejného obstarávania na zabezpečenie tejto služby bol právne analyzovaný
s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý potvrdil, že medziobecná alebo interkomunálna spolupráca
je prípustný právny inštitút medzi dvoma verejnými obstarávateľmi. Zmluvní partneri sa kvalifikujú
ako verejní obstarávatelia v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní. Interkomunálna spolupráca
sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu. V konkrétnom prípade je cieľom zmluvnej
spolupráce zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve. Obce sú povinné zabezpečiť nakladanie
s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Preto sa spolupráca týka služieb vo verejnom
záujme. Partneri podľa návrhu zmluvy sa zaväzujú prispieť k zabezpečeniu zneškodňovania odpadu
na základe spolupráce tým, že sú povinní poskytnúť jednoznačne definované služby sledujúce
spoločné ciele vo verejnom záujme. V rámci interkomunálnej spolupráce nie je potrebné, aby
jednotliví zúčastnení verejní obstarávatelia poskytovali identické služby. Naopak, záväzok verejného
obstarávateľa „prispieť“ k poskytnutiu dotknutých verejných služieb na základe spolupráce je
postačujúci. Verejní obstarávatelia zapojení do interkomunálnej spolupráce smú vykonávať na
otvorenom trhu menej ako 20 % činnosti, ktorých sa spolupráca týka. Zoznam zainteresovaných
záujemcov o poskytnutie služieb zneškodňovania odpadu v predchádzajúcich postupoch verejného
obstarávania vyhlásených mestom Liptovský Mikuláš resp. VPS preukazuje názor, že relevantný trh
pokrýva najmenej územie Slovenskej republiky.
V rozpočte mesta boli schválené finančné prostriedky na uloženie a likvidáciu odpadu ako transfer
VPS. Vychádzajúc z produkcie komunálneho odpadu v predchádzajúcich rokoch pri prepočte na
zmluvnú cenu predpokladáme možné zneškodnenie cca 2 570 t komunálneho odpadu z územia
mesta od uzatvorenia skládky do konca roka, čo predstavuje 93 000 eur.
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Cena za ukladanie TKO na skládke Veterná Poruba pre mesto Liptovský Mikuláš bola od 01.01.2009
stanovená sumou 31,53 €/t . K uvedenej sume sa pripočítava poplatok za uloženie odpadu v zmysle
zák. č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, ktorý je pri
zmesovom komunálnom odpade 4,98 €/t. Cenu za uloženie odpadu na vlastnú skládku mesto platilo
bez DPH.
Náklady mesta na zvoz a uloženie odpadov za rok 2014 (vzhľadom k rozpočtu):
a) ukladanie mimo skládky Veternej Poruby:
obdobie
t
Náklady na skládkovanie do 15.9.14 á 36,51 €/t
Náklady na skládkovanie s poplatkom IV.Q.2014 á 36,18-€/t

1.1. – 15.8.
6 518
231 272
996

16.8 - 15.9.
950
33 979

Tab. č. 1
4.Q.
2 570

Spolu (€)
10 038
265 251

93 019

93 019

Spolu skládkovanie r.2014

358 270

Náklady na skládkovanie Vet. Poruba – cena 31,53, poplatok 4,98, spolu 36,51 €
IV. Q. 2014, množstvo cca 2 570 t, cena cca 36,18 €/t
upravený rozpočet na uloženie a likvidáciu odpadov vrátane poplatku 2014
390 703 + 38 500 =
429 203 €
a) výpočet nákladov na odvoz odpadu rok 2014

Tab. č. 2

Obdobie/t

január – 15.8.
6 518
171 764

t
Odvoz odpadu KO do 15.9.2014 (á 23 €/t)
Odvoz odpadu KO IV.Q.2014 (á 29,98 €/t) 1)
Spolu odvoz 2014

16.8 - 15.9.
950
21 850

4.Q.
2 570
77 050

1) náklady VPS na odvoz podľa skutočnosti z roku 2013
upravený rozpočet - odvoz odpadov 2014

Spolu (€)
10 038
193 614
77 050
270 664
976

273 318 €

Prepočet nákladov VPS na zber a odvoz odpadu:
Skutočnosť roku 2013:
Počet km pri zbere po meste 74 660
Počet km odvoz na skládku 24 502
Odvezené množstvo odpadu 11 287 t
Náklady na zber a vývoz 301 299 eur
Náklady na 1 t 26,69 eur (odpisy 1,85, opravy 12,02, prevoz 0,05, PHM a oleje 9,18, pneumatiky 0,24,
mzda vodiča 1,13, mzda 1 závozník 0,27, mzda 2. závozník 0,09, odvody SZ 0,53, výrobná réžia 0,64,
správna réžia 0,69)
Prepočet nákladov na odvoz na skládku do Liptovského Hrádku:
Počet km pri zbere po meste 74 660
Počet km odvoz na skládku 44 239
Odvezené množstvo odpadu 11 287 t
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Náklady na zber a vývoz 338 340 eur
Náklady na 1 t 29,98 eur (odpisy 1,95, opravy 12,66, prevoz 0,05, PHM a oleje 10,99, pneumatiky
0,29, mzda vodiča 1,37, mzda 1 závozník 0,32, mzda 2. závozník 0,11, odvody SZ 0,63, VR 0,75, SR
0,82)
Porovnanie výšky skutočných nákladov na odvoz a zneškodnenie 1 t komunálneho odpadu:
Veterná Poruba:
Odvoz
26,69 €
Skládkovanie: 31,53 €
Poplatok:
4,98 €
Spolu:
63,2 €

Lipt. Hrádok: Žadovica
29,98 €
31,20 €
4,98 €
66,16 €

Rozdiel: 2,96 €/t, pri objeme odpadu cca 10 500 t predstavuje navýšenie 31 080 €.
Náklady na odvoz a zneškodnenie KO a porovnanie výšky poplatku za KO
Predpokladaný výnos z poplatku za komunálny odpad
2013

2014
zvýšenie o 1,4 %

na osobu a deň

na rok

0,0597

21,79

na osobu a deň

na rok
22,55

0,0618

Výnos z poplatku:
občania

587 961,00

609127,60

zamestnanci

227 373,00

235 558,43

reštaurácie - stoličky

35 561,00

36 841,20

hotely - lôžka
firmy - množstvový
zber

11 129,00

11 529,64

4 526,00

4 688,94

866 550,00

897 745,80

spolu:

Výdavky mesta na odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
rok

2013

k 30.8.2014

skutočnosť

upr. rozpočet

Zber a preprava kom. odpadu, kompostovanie

259 887,00

293 318,00

Uloženie a likvidácia odpadu (skládkovanie)

343 656,00

390 703,00

Separácia, prevádzka zberných dvorov

154 357,00

162 237,00

Odvoz zeleného odpadu

50 638,00

52 000,00

Poplatok za uloženie odpadu obciam

46 678,00

38 500,00

Odvedenie odpadových vôd zo skládky

46 000,00

46 000,00

Spolu transfer mesta pre VPS:

901 216,00

982 758,00

Odvoz nebezpečného odpadu

3 087,00

3 500,00

Náklady ďalšie (propagácia, kontajnery, plochy)

11 524,00

7 540

Prenájom pôdy pod skládkou

29 298,00

31 912

945 125,00

1 025 710,00

Spolu
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Po uzatvorení skládky V. Poruba očakávame postupné znižovanie množstva odpadových vôd zo
skládky a tým aj znižovanie poplatku za odvedenia odpadových vôd zo skládky. Prenájom pôdy pod
skládkou bude samostatne odsúhlasenou položkou rozpočtu, ktorá vyplynie zo vzájomnej dohody.

S t a n o v i s k o k o m i s i e
ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a a z d r a v i a
zo zasadnutia komisie dňa 13.8.2014 konaného na MsÚ v Liptovskom Mikuláši v zasadacej miestnosti
č. 109 MsÚ v Liptovskom Mikuláši.
Predložený návrh: Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia
komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš
Komisia životného prostredia a zdravia predložený návrh prerokovala a zobrala na vedomie.
Prítomých bolo 6 členov, pri odporúčaní MsZ odsúhlasiť návrh predmetnej zmluvy boli 3 členovia za
a 3 členovia sa hlasovania zdržali.
Zapísala: Ing. Iveta Klepáčová, zapisovateľka komisie
S t a n o v i s k o k o m i s i e f i n a n č n e j , m a j e t k o v o p r á v n e j a c e s t o v n é h o r u c h u
zo zasadnutia komisie dňa 25.8.2014 konaného na MsÚ v Liptovskom Mikuláši v zasadacej miestnosti
č. 109 MsÚ.
Uznesenie komisie: Komisia berie predložený materiál na vedomie. Členovia komisie žiadajú
v dôvodovej správe doplniť ekonomickú analýzu súčasnej ceny a nákladov a zároveň doplniť
predpokladané náklady pri vývoze odpadu do Liptovského Hrádku, vrátane nákladov na dopravu.
V zmluve o interkomunálnej spolupráci je uvedená dvojmesačná výpovedná lehota . Komisia navrhla
zmenu výpovednej lehoty a to na 6 mesiacov.
Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu opätovne prerokovala predložený materiál
na svojom zasadnutí dňa 2.9.2014. Zo zasadnutia komisie z 25.8.2014 vyplynula požiadavka doplniť
materiál o analýzu súčasnej ceny a nákladov na skládkovanie, vrátane nákladov na dopravu do
Liptovského Hrádku. Dôvodová správa bola doplnená o výpis z analýzy VPS o výške nákladov na
dopravu na Veternú Porubu za rok 2013 a z toho výpočet predpokladaných nákladov na vývoz do
Liptovského Hrádku pri tom istom množstve odpadu. Podklady z VPS boli členom komisie rozdané na
zasadnutí komisie.
V návrhu zmluvy bola zapracovaná pripomienka 6 mesačnej výpovednej lehoty. Ako nové
pripomienky boli požiadavky na doplnenie názvu zákona v čl. IV. odst.1, stanoviť množstvo odpadu,
ktorého sa táto zmluva týka a upresniť sankcie v čl. VI. za neprevzatie odpadu.
Uznesenie komisie: Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsZ. Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zapísala: Ľubica Kubovčíková, zapisovateľka komisie
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Zmluva o interkomunálnej spolupráci č. 841/2014/ŽPD
v oblasti zabezpečenia
zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek
z územia mesta Liptovský Mikuláš
uzavretá podľa § 20 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
§ 39 ods. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY
Prvá zmluvná strana: mesto Liptovský Hrádok
zastúpené:
Mgr. Branislavom Trégerom, PhD.
primátorom mesta
sídlo:
Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:
1606140002/5600
IČO:
00315494
IČ DPH:
DIČ:
Ďalej aj „prevádzkovateľ skládky“
Druhá zmluvná strana:

mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené:
MUDr. Alexandrom Slafkovským,
primátorom mesta
sídlo:
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:
1600443002/5600
IČO:
00315524
Ďalej aj „držiteľ odpadu“
I.
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri organizácii a zabezpečovaní služby zneškodňovania komunálneho odpadu a jeho zložiek
(ďalej len „TKO“) vyprodukovaného na území mesta Liptovský Mikuláš využitím svojich
vlastných zdrojov a v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok.
2. Služba obsahuje najmä nakladanie s TKO v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a úpravu spôsobu a podmienok
zabezpečenia zneškodňovania určených zložiek TKO z územia mesta Liptovský Mikuláš na
skládke TKO Žadovica, Liptovský Hrádok. Mesto Liptovský Hrádok je prevádzkovateľom
skládky TKO Žadovica na základe platného rozhodnutia vydaného SIŽP v Žiline č.
938/770050103/119-Gl zo dňa 08. 04. 2004.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci spolupráce poskytnú nasledovné služby:
mesto Liptovský Mikuláš zabezpečí zber a odvoz TKO z územia mesta prostredníctvom
svojej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš (organizácia je
príspevkovou organizáciou mesta Liptovský Mikuláš)
a
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mesto Liptovský Hrádok prevezme TKO na zneškodnenie uložením na skládku TKO
Žadovica, ktorú vlastní a prevádzkuje v k. ú. Podtureň.
Prevádzkovateľ skládky nevyžaduje umiestniť celú produkciu všetkých zložiek komunálneho
odpadu z mesta Liptovský Mikuláš na skládku, pričom minimálne množstvo odovzdaného
odpadu na zneškodnenie bude 5 000 t ročne.
4. Za TKO sa pre účely tejto zmluvy považuje predtriedený odpad z domácnosti vznikajúci
na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia okrem
odpadu vznikajúceho pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, drobný stavebný odpad,
ako aj odpad vznikajúci pri činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.
5. Určenými zložkami komunálneho odpadu podľa tejto zmluvy, s ktorými za predpokladu
dodržania ďalších zákonných požiadaviek sú mestá oprávnené nakladať, sú:
Katalógové číslo
17 01 07
17 09 04
20 03 01
20 03 03
20 03 07
17 05 04

Názov odpadu
Kategória
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, ...(drobný stavebný odpad)
Zmiešané odpady zo stavieb...
(drobný stavebný odpad)
Zmesový komunálny odpad
Odpad z čistenia ulíc
Objemný odpad
Zemina a kamenivo

O
O
O
O
O
O

II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zneškodnenie TKO skládkovaním je stanovená dohodou oboch zmluvných strán
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zneškodnenie 1 t zmesového komunálneho odpadu je 26,00 eur (slovom:
dvadsaťšesť eur) bez DPH. Táto cena bude navýšená o poplatok v zmysle zákona č.
17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
3. Cena za zneškodnenie ostatných zložiek TKO je stanovená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Dobu splatnosti vystavených faktúr zmluvné strany dojednávajú na 14 dní od doručenia
faktúry držiteľovi odpadu.
5. Podkladom pre fakturáciu bude množstvo odpadu uloženého na skládku TKO. Množstvo
odpadu bude dokladované vážnymi lístkami.
III.
Povinnosti držiteľa odpadu
1. Držiteľ odpadu zabezpečí dopravu odpadu na skládku TKO Žadovica, Liptovský Hrádok na
vlastné náklady. Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť, aby dovezený odpad neobsahoval
nebezpečný odpad, odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie
zamestnancov skládky ani separované zložky v zmysle VZN a POH. Zo zmesového
komunálneho odpadu bude vytriedených minimálne 5 zložiek.
2. Odpad bude dovážaný na skládku v čase jej prevádzkových hodín, v inom čase len na
základe vzájomnej dohody.
IV.
Povinnosti prevádzkovateľa skládky
1. Prevádzkovateľ skládky je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku v zmysle § 3 ods.
1 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
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2. Prevádzkovateľ skládky prevezme odpad na uloženie v čase jeho prevádzkových hodín,
v inom čase len na základe vzájomnej dohody.

V.
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2016.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah zaniká:
a. uplynutím doby uvedenej v čl. V ods. 1,
b. písomnou dohodou zmluvných strán,
c. výpoveďou v zmysle čl. V ods.3,
d. odstúpením od zmluvy v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zmluva alebo zákon.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Obe zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení
zmluvných povinností. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou a je
účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a. Na strane prevádzkovateľa skládky:
i. nezabezpečenie prevzatia odpadu, neprevádzkovanie skládky v dohodnutom
čase
ii. nesúlad medzi fakturovanou čiastkou a podkladmi pre fakturáciu
b. Na strane držiteľa odpadu:
i. neuhradenie mesačnej faktúry v lehote do 30 dní po dobe jej splatnosti
VI.
Sankcie
1. Držiteľ odpadu zaplatí prevádzkovateľovi skládky úroky z omeškania za neuhradenú faktúru
vo výške 0,026 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Prevádzkovateľ skládky zaplatí držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu za neprevzatie každého
vozidla s komunálnym odpadom 100 eur (slovom: sto eur) a to v prípade, pokiaľ tomu
nebránia vážne prevádzkové dôvody. Za vážne prevádzkové dôvody sa považujú najmä:
a. prevádzkové problémy, ktoré zabránia odpad prevziať,
b. živelná pohroma.
Prevádzkovateľ skládky sa zaväzuje tieto dôvody bezodkladne oznámiť držiteľovi odpadu na
adresu: vpslm@vpslm.sk, tel.: 044/5476511, Ing. Dušan Štefanisko.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. V súlade s ustanovením § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. na platnosť zmluvy je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom
zmluvy.
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Hrádok zmluvu schválilo uznesením č. ..../2014 dňa
.......... . Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš zmluvu schválilo uznesením č.
..../2014 dňa .......... .
3. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zmluvné strany zodpovedajú samostatne.
4. V zmysle článku 12 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES účinnej od 17.
apríla 2014 a v zmysle súvisiacej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je prípustná
interkomunálna spolupráca obcí bez vyhlásenia verejného obstarávania.
5. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane
použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
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6. Prípadné zmeny zmluvy je možné vykonať po dohode zmluvných strán písomným
dodatkom.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží
každá zo zmluvných strán.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nebola uzatvorená
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli,
na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.
V Liptovskom Hrádku dňa .....................

V Liptovskom Mikuláši dňa .......................

Prevádzkovateľ skládky:

Držiteľ odpadu:

Mgr. Branislav Tréger PhD.
primátor mesta

MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta

Príloha č. 1

Ceny za odber a zneškodnenie odpadov
na skládke TKO Liptovský Hrádok – Žadovica
Názov odpadu

1.

2.

3.

4.

5.

Cena za
zneškodnenie
odpadu v €
Zmesi
betónu,
tehál,
17,67
obkladačiek,
dlaždíc
keramiky iné ako uvedené v
17 01 07
Zmiešané
odpady
zo
33,02
stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03 – 17 09 04
Zmesový komunálny odpad
26,00
(vyseparovaných min. 5
zložiek)
20 03 01
Objemný odpad
41,02
20 03 07

DPH

Odpad z čistenia ulíc
20 03 03

33,02
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Spolu

3,53

Poplatok za
uloženie
odpadu v €
0,33

6,60

6,64

46,26

5,20

4,98

36,18

8,20

4,98

54,20

6,60

4,98

44,60

21,53

