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Dohoda o zabezpečení  množstvového zberu komunálneho odpadu 

číslo MZKO-20 

 

uzatvorená v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o miestnych 

daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného VZN 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Vavrišovo vydanými  Obcou Vavrišovo a podľa § 51 Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluvné strany: 
 

Správca dane: OBEC VAVRIŠOVO 

Sídlo:    Vavrišovo č. 40,  032 42 Pribylina 

Zastúpený:        Ľubicou Chlebovou, starostkou obce 

IČO:  00 315 834 

DIČ:  2020581695 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Liptovský Hrádok 

Číslo účtu – IBAN:  SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

Registrácia:   podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p 

Kontaktná osoba:  Martina Veselovská 

Tel. kontakt, e-mail: 044/5271073, referent@vavrisovo.sk 

 (ďalej len „správca dane“) 

 

a 

 

Poplatník:        Jozef Červeňan    

Sídlo:  Družstevná 335, 913 21 Trenčianska Turná   

Adresa prevádzky: Vavrišovo č. 285, 032 42 Pribylina  

Zastúpený:              Jozef Červeňan     

IČO:  11771241   

DIČ:    441123734               

Bankové spojenie:    

Číslo účtu - IBAN:  

Zapísaný:  Okresný úrad Trenčín, číslo Živnostenského registra: 309-

1380 

Tel. kontakt, e-mail:      

(ďalej len „poplatník“) 

(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach: 
 

I. Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je záväzok správcu dane zabezpečiť pre poplatníka množstvový zber 

komunálneho odpadu (ďalej len „KO“) v súlade so zavedeným systémom zberu KO v obci 

Vavrišovo a záväzok poplatníka zapojiť sa do systému zberu KO v obci Vavrišovo a uhradiť 

miestny poplatok za zber KO (ďalej len poplatok). 
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II. Podmienky realizácie zabezpečenia zberu 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v zdaňovacom období podľa § 3 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) bude zabezpečený zber KO 

takto:   
 

Obdobie vývozu Počet vývozov v období Druh a objem  zbernej nádoby Počet nádob 

1.5. – 30.9. 11 KUKA   110 l 13 

 

III. Výška poplatku  

 

V zmysle § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. správca dane určuje poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov, objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva podľa čl. II. tejto dohody 

a sadzby určenej v platnom VZN o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady Obce Vavrišovo.  
 

Obdobie 

vývozu 

Počet vývozov v 

období 

Objem  zbernej 

nádoby 

Počet 

nádob 

Sadzba za 1 

liter KO v € 

Poplatok za 

obdobie 

1.5. – 30.9. 11    110 l 13 0,01 157,30 € 

 

IV. Platobné podmienky 

 

1. Poplatník uhradí poplatok vo výške vypočítanej podľa čl. III bezhotovostne na účet obce 

vedený v Prima banka Slovensko a.s. pobočka Liptovský Hrádok č. účtu: SK09 5600 0000 

0016 0374 7001, konštantný symbol: 8144, variabilný symbol: IČO poplatníka, alebo 

v hotovosti do pokladne obce Vavrišovo. 

2. Poplatník uhradí poplatok do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe tejto dohody.  

 

V. Doba platnosti 

 

Táto dohoda sa uzatvára od 01.05.2019 na dobu neurčitú. 

 

VI. Osobitné dojednania 

 

1. Poplatník je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené v platnom VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vavrišovo. 

2. V prípade zmeny sadzby poplatku určenom vo VZN o miestnych daniach a  miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatník povinný akceptovať 

návrh dodatku k tejto dohode, ktorý mu predloží správca dane. 

3. Poplatník podpisom dohody berie na vedomie, že správca dane bude v priebehu zdaňovacieho 

obdobia sledovať počet vyvezených zberných nádob. Na základe zistených skutočností bude 

dodatkom k dohode upravený článok II. a III. tejto dohody na nasledujúce zdaňovacie 

obdobie. 
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4. Správca dane poplatníkovi  na základe reálneho počtu vyvezených zberných nádob vyúčtuje 

poplatok za KO, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Podľa výsledkov vyúčtovania: 

a) Preplatok vráti správca dane poplatníkovi do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania 

b) Nedoplatok zaplatí poplatník správcovi dane do 30 dní od doručenia vyúčtovania.  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny alebo dodatky tejto dohody je možné robiť len písomnou formou.  

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

z. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Poplatník je povinný v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. oznámiť správcovi dane 

v rámci oznamovacej povinnosti zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa, kedy 

tieto nastali.  

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

účastníka dohody. 

5. Táto dohoda je uzavretá okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami; podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, účinná je dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce VAVRIŠOVO ako povinnej 

osoby v zmysle § 5a zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

6. V prípade, že na základe dohody zbernú nádobu uvedenú v čl. II  tejto dohody užíva aj iná 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, poplatník je povinný oznámiť každú 

zmenu spoločných užívateľov zbernej nádoby do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali. 

7. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že  

dohoda nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si dohodu riadne 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto dohodu vlastnoručne podpisujú. 

 

Vo Vavrišove dňa: 30.04.2019 

 

Správca dane: Obec Vavrišovo    Poplatník: Jozef Červeňan 
 

 

signed         signed 

 

.................................................    .......................................... 

Ľubica Chlebová, starostka      Jozef Červeňan   

 


