
Požiadavky na predmet zákazky na zabezpečenie 

odvozu a likvidácie zmesového komunálneho odpadu v meste Rožňava 

 
 

 

1. Všeobecný opis požadovanej služby 
 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb nakladania s odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva 

v preprave a následnom zneškodňovaní zmesového komunálneho odpadu  (ďalej len „ZKO“) v súlade 

s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane VZN verejného 

obstarávateľa týkajúceho sa nakladania s odpadmi).  

 

Súčasťou požadovanej služby nie je zber ZKO, pretože samotný zber bude vykonávaný vlastnými 

kapacitami verejného obstarávateľa. ZKO vyzbieraný verejným obstarávateľom bude privezený na 

miesto tzv. „prekládkovej stanice“, kde bude verejným obstarávateľom, resp. zamestnancami ním 

poverenej organizácie alebo iného subjektu naložený na vozidlo poskytovateľa - úspešného 

uchádzača, ktorý následne zabezpečí odvoz tohto odpadu a likvidáciu na skládke odpadu.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa za účelom určenia hmotnosti odvážaného ZKO, ktorý bude 

odovzdávaný úspešnému uchádzačovi na prekládkovej stanici za účelom jeho odvozu a likvidácie, 

vykonávalo váženie tohto odpadu na vozidle úspešného uchádzača.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie verejného obstarávateľa týkajúce sa odpadov je dostupné na: 

https://www.roznava.sk/vzn 

 

2. Definovanie druhu odpadu, predpokladané množstvo a trvanie zákazky 

 

Predmetom odvozu a likvidácie bude  zmesový komunálny odpad v množstve od 5 000 t. do 8 000 

t./rok.  

 

Trvanie zákazky:    48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  

Predpokladaný dátum účinnosti zmluvy:  01.01.2021 

 

3. Určenie „prekládkovej stanice“ 

 

Zberový areál Technických služieb Mesta Rožňava 

 

4. Osobitné požiadavky súvisiace s poskytovaním služby 

 

S prihliadnutím na technické možnosti verejného obstarávateľa, resp. ním poverenej organizácie, 

zabezpečujúcej zber komunálneho ZKO je potrebné na strane úspešného uchádzača v rámci odvozu 

KO za účelom jeho likvidácie uvažovať o objeme max. 2x30 m3 kontajnerov v rámci jednej prekládky 

odpadu.  

 

Periodicita odvozu ZKO – 5x do týždňa (PO-PIA) a v prípade potreby na strane verejného 

obstarávateľa nad rámec do 24 hodín od zaslania objednávky.  

 

Odvoz ZKO bude možné vykonávať iba prostredníctvom vozidiel na to určených so zabudovanou 

alebo vybavených mobilnou váhou, spĺňajúcou požiadavky podľa všeobecne záväzných predpisov 

a súvisiacich noriem.  

 

Likvidácia ZKO bude zabezpečená na to určenom mieste – skládke odpadov, ktorá spĺňa všetky 

požiadavky vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi na jej prevádzkovanie a ktorej 

prevádzkovateľom je poskytovateľ služby; alebo poskytovateľ služby na základe písomnej dohody 

https://www.roznava.sk/vzn


s prevádzkovateľom skládky odpadov je oprávnený dovážať a ukladať tam ZKO, ktorý prevzal od 

verejného obstarávateľa, resp. ním poverenej organizácie.  

 

5. Platobné podmienky 

 

Cena za poskytnú službu bude verejným obstarávateľom uhrádzaná na základe daňových dokladov – 

faktúr vystavených poskytovateľom služby mesačne po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa 

služba poskytla. Fakturovaná bude skutočná cena za skutočne prepravený a zneškodnený odpad 

v tonách.  

 

 


