
Zmluva

o uložení prebytočnej zeminy

uzavretá podľa § 269 Zákona č. 513/1991 Zb. v. z. n. p.

číslo: ...................................

I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ:  
Sídlo:  

 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie:
Reg.: 
v zastúpení: 
(ďalej len Objednávateľ)

a
I.2. Obec: Obec Nesluša

Sídlo: Nesluša 978, 023 41  Nesluša
IČO: 00314137
DIČ: 2020553139
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. 

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001
V zastúpení : Ing. Zuzana Jancová, starosta
(ďalej len Obec)

II. Predmet zmluvy

II.1. Predmetom zmluvy je  záväzok obbjednávateľa  navlastné nuáklady zabezpečiť  odvoz, uskladnenie 
prebytočnej zeminy na miesto určené obcou na vyrovnanie jestvujúcich nerovností v teréne.

II.2. Zemina sa po splnení Predmetu stáva vlastníctvom obce.
II.3. Odhadnuté množstvo uloženej zeminy je .............. m3 (bude upresnené podľa údajov objednávateľa).
II.4. Maximálne množstvo uloženej zeminy je však ...............m3.

III. Miesto a čas uloženia

III.1. Miestom  uloženia  budú  pozemky  CKN  č.  ........3140/2...........,  vedené  na  LV  č.1244,  ktoré  sa 
nachádzajú v k. ú. Nesluša, lokalita ....“Rovné“....

III.2. Objednávateľ je povinný umožniť obci vykonávať kontrolu ukladaného množstva zeminy tak, že 
vždy určenému pracovníkovi obce oznámi každú jednotlivú dodávku zeminy vopred tak, aby sa 
mohla kontrola množstva účelne vykonať.

IV. Platobné podmienky
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IV.1. Odplata za uloženie zeminy je stanovená vo výške 3 € za  m3.
IV.2. Úhrada za uloženie bude uhradená naraz po ukončení navážania.
IV.3. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
IV.4. Podkladom  na  vystavenie  faktúry  je  oboma  zmluvnými  stranami  potvrdený  písomný  záznam 

o množstve uloženej zeminy a/alebo písomný záznam obce o množstve uloženej zeminy.

V. Osobitné ustanovenia

V.1. Objednávateľ je zodpovedný za to, že 
V.1.1. zemina  nebude  kontaminovaná  žiadnym  odpadom  najmä  nie  prímesami  stavebného 

materiálu,  elektrotechnickými, chemickými, ropnými ani  inými látkami. Uloženie týchto 
látok je podľa tejto zmluvy výslovne zakázané.

V.1.2. zemina bude zodpovedať technickým požiadavkám podľa platných predpisov a technických 
noriem a bude využiteľná k použitiu v prirodzenom stave na povrchu terénu k plánovanej 
rekultivácii.

V.1.3. Pred  začatím  ukladania  zeminy  si  zabezpečí  všetky  potrebné  oprávnenia  a povolenia 
potrebné za účelom splnenia predmetu zmluvy.

V.1.4. za  technickú  prípravu  pozemku  pred  začatím  ukladania  zeminy  vrátane  odstránenia 
náletových drevín. 

V.2. Objednávateľ je povinný 
V.2.1. Prevoz, ukladanie a zhutnenie zeminy zabezpečiť na vlastné náklady
V.2.2. uloženú zeminu zhutniť a odvodniť podľa platných STN tak, aby sa zabránilo erózii.
V.2.3. po uložení všetkej zeminy, jej zhutnení a odvodnení zabezpečiť zabezpečí osiatie plochy 

trávnou zmesou.
V.2.4. pri  prevoze,  ukladaní  a zhutňovaní  zeminy  dodržiavať  všetky  platné  normy  a predpisy 

vrátane noriem na úseku BOZP, hygieny a ochrany životného prostredia.
V.2.5. Po skončení prác všetky prístupové komunikácie uviesť do pôvodného stavu

V.3. Objednávateľ  uhradí  zmluvnú  pokutu  vo  výške  50.000,-  €  v tom  prípade,  ak  bude  na  miesto 
uloženia navezená iná ako zmluvne dohodnutá zemina. Navezenú zeminu, ktorá nebola  dohodnutá 
v zmluve, je objednávateľ povinný na vlastné náklady odstrániť. 

VI. Čas plnenia a zrušenie zmluvy

VI.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od ........2018   do .........2019.
VI.2. Zmluva môže ukončená pred uplynutím času na ktorý bola dojednaná. Ukončenie zmluvy musí byť 

písomne doručené druhej strane, platnosť zmluvy bude ukončená posledným dňom v mesiaci, kedy 
bolo ukončenie doručené.

VI.3. Ukončením zmluvy nezanikajú žiadne finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
VI.4. Povinnosti a záväzky objednávateľa vyplývajúce z tejto zmluvy jej ukončením nezanikajú.

VII. Záverečné ustanovenia
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VII.1. Všetky  vzťahy  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  sa  riadia  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  č. 
513/1991 Zb. v z.n.p.

VII.2. Akékoľvek zmeny alebo úpravy tejto zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov, ktoré 
budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.3. Osoba,  ktorá  v mene  a/alebo  zastúpení  objednávateľa  podpisuje  túto  zmluvu  vyhlasuje,  že  je 
oprávnená v jeho mene a/alebo zastúpení konať a súčasne vyhlasuje, že ak tento účastník neuhradí 
záväzok, ktorý mu podľa tejto zmluvy vznikne, uhradí ho ona ako jeho ručiteľ.

VII.4. Zmluvné  strany  a  osoby  v ich  mene  a/alebo  zastúpení  konajúce   sa  v  zmysle  predpisov  o 
rozhodcovskom  konaní  dojednávajú,  že,  o sporoch  vzniknutých  medzi  nimi  z tohto  vzťahu  sa 
rozhodne  v rozhodcovskom  konaní  rozhodcom  ustanoveným vybranou  osobou   -  Arbitrea,  ičo: 
45744416,  010  01  Žilina,  Jánošíkova  264,  pričom  rozhodcovské  konanie  sa  riadi  zásadami 
spravodlivosti  a rozhodcovskými  (procesnými)  pravidlami  zverejnenými  vybranou  osobou  na 
www.arbitrea.sk, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

VII.5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom a zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.
VII.6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, dve pre každú zo zmluvných strán.
VII.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu nahlas prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním.

V Nesluši dňa 

Objednávateľ: Obec Nesluša:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce
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