
Dohoda o zabezpečení  množstvového  zberu komunálneho 

 odpadu a drobného stavebného odpadu   

číslo 1/2022 
 

uzatvorená v súlade s  VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne    odpady 

a drobné stavebné odpady v platnom znení a VZN č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi    odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi  vydanými  Obcou Letanovce a podľa § 51 Občianskeho zákonníka. 

 

 
 

Zabezpečovateľ:   OBEC LETANOVCE 

 
Sídlo:   Slov. raja 55, Letanovce 

 Zastúpený:         Slavomírom Zahornadským, starostom 

IČO:     00329304 

            DIČ:     2020717743 

            IČ DPH:    nie je platca DPH 

 Bankové spojenie :       Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:    IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001 

Kontaktná  osoba:   Anna Šubová 

Tel. kontakt/e-mail:                 053/ 4491573, e-mail: anna.subova@letanovce.sk 

           (ďalej len zabezpečovateľ) 
 

 

Objednávateľ:                      Daniela Kubičárová 

 
Sídlo:    Letanovce, Slovenského raja 355/114   

Zastúpený:               Danielou Kubičárovou 

IČO:     54496861 

DIČ:                      1124285998 

Bankové spojenie :               Fio banka 

Číslo účtu:              SK37 8330 0000 0025 0201  1219 

Kontaktná  osoba:              Daniela Kubičárová 

Tel. kontakt /e-mail:         0908141232 

            (ďalej len objednávateľ) 

           
Zmluvné strany sa dohodli pre prevádzku – Predajňa, Letanovce, Slov. raja 355/114 na týchto 

podmienkach: 

 

 

I. Predmet činnosti 

 

Zabezpečovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa  množstvový zber komunálneho odpadu  

a drobného staveného odpadu (ďalej len KO a DSO) v súlade so zavedeným systémom zberu KO a DSO 

v Obci Letanovce takto:   

 

1.1.Pre obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2022 

 

Druh  zbernej nádoby 
Počet 

vývozov 

Počet 

zberných 

nádob 

Sadzba za jeden liter v € 

         KO 

Miestny poplatok 

za rok  

KUKA 110 l  plastová 19 1 0,0325 67,93 € 

 

     



 

 

 1.2.Pre nasledujúce roky po roku 2022 

Druh  zbernej nádoby 
Počet 

vývozov 

Počet 

zberných 

nádob 

Sadzba za jeden liter v € 

         KO 

Miestny poplatok 

za rok  

KUKA 110 l  plastová 26 1 0,0325 92,95 € 

 

 

 

 

II. Doba platnosti 

 

     Táto dohoda sa uzatvára od 1.4.2022 na dobu neurčitú. 

 

 

  

III. Výška miestneho poplatku 

 

1. V zmysle § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa miestny poplatok za 

KO a DSO určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 

objednávateľ užíva podľa čl. I. tejto dohody. 

 

2. Na základe odseku 1 tohto článku je celková výška miestneho poplatku za množstvový zber KO 

a DSO za rok vo výške 92,95 €, slovom: deväťdesiatdva eur 95/100.  

 

 
IV. Platobné podmienky 

 

1.   Objednávateľ  uhradí  miestny poplatok vo výške vypočítanej podľa čl. III. ods. 2.  bezhotovostne 

na účet  obce  vedený v pobočke Prima banka Slovensko a.s.,  v Spišskej Novej Vsi: 

       č. ú - IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001, KS: 0308,    

       VS:   aktuálny rok  + číslo dohody  alebo v hotovosti do pokladne Obce Letanovce.   
 

2.   Objednávateľ  zaplatí  zabezpečovateľovi  miestny  poplatok  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre  rok 2022  jednorazovo do  31.5.2022 pre nasledujúce roky po roku 2022 

jednorazovo do 31.3. príslušného kalendárneho roka.       

 
 

3.   Ak  poplatková  povinnosť  zanikne v priebehu kalendárneho roka, povinnosť  platiť  miestny   

poplatok končí dňom zániku a poplatníkovi obec alikvotnú čiastku  poplatku vráti do 30 dní na 

základe ohlásenia zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z 

 

       
 

V. Osobitné dojednania 

 

1.    Objednávateľ  prehlasuje, že zbernú nádobu si zabezpečuje na vlastné náklady a vlastné nebezpečie. 

 

2.  Objednávateľ  je povinný dodržiavať povinnosti  ustanovené vo VZN č. 8/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.   

 

2.1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre 



       zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby: 

a)  k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú 

manipuláciu s nádobami, 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, 

d)  nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 

 

2.2. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu 

       nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na 

       vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť správca poplatku. 

 

2.3.  V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 

        odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich 

        premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie nádob na vyhradené miesto. 

 

2.4. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na 

       miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 

 

3.  Ak nie je odpad riadne pripravený na odvoz, poverený subjekt, ktorý zabezpečuje odvoz,  ho 

neodvezie, najmä ak hrozí nebezpečie narušenia jeho pracovného plánu alebo ak by mohlo prísť k 

úrazu pracovníka alebo poškodeniu technického zariadenia. Ak príde k takémuto prípadu, poverený 

subjekt, ktorý zabezpečuje odvoz, ihneď po jeho zistení oznámi tento nedostatok majiteľovi, 

správcovi, resp. nájomcovi nehnuteľnosti, ktorý je v takom prípade povinný závadu odstrániť.  

 

4.   Pri ukladaní odpadu do zberných nádob nie je dovolené ich preplňovať alebo úmyselne poškodzovať.  
 

5.   Zakazuje sa sypať odpad na zem, znečisťovať okolie a spaľovať odpad v zberných nádobách  resp. 

používať nádoby na odpad pre iné účely. 
  
6.    Do nádob na triedený odpad  je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých, pre ktoré je nádoba 

určená. 
 

7. Zakazuje sa umiestňovať odpad k zberným nádobám napr. stavebný odpad, odpad vo vreciach, 

nadrozmerný odpad a pod. z dôvodu, že uvedené nádoby nepostačujú svojim objemom. 
 

8.    Zabezpečovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO. 

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny alebo doplnky tejto dohody je možné robiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov   k 

tejto dohode. V prípade zmeny sadzby miestneho poplatku určenom VZN  je objednávateľ povinný  

akceptovať zabezpečovateľom predložený návrh dodatku k tejto dohode. 
 

2. Vo veciach neupravených touto dohodou sa postupuje primerane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

3. Táto dohoda je vyhotovená v 2-och rovnopisoch s platnosťou originálu, 1x pre každého účastníka 

dohody. V prípade akejkoľvek zmeny zo strany objednávateľa  je tento povinný ju do 30 dní 

oznámiť zabezpečovateľovi. 

 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

najskôr dňom nasledujúcom po dni zverejnenia. 
 



5.   Účastníci tejto dohody sú s obsahom dohody oboznámení a na znak súhlasu s jej obsahom ju               

oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpisujú.  

 

V Letanovciach, dňa: 2.5.2022  
 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečovateľ:   Obec Letanovce                               Objednávateľ:  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Slavomír Zahornadský                  Daniela Kubičárová 

                    starosta obce                                                  

 

 

 

 

 


