
ZMLUVA
O odbere zložiek komunálneho odpadu

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY

Obec  : Kocurany
Sídlo :          Kocurany č. 105

972 02

Zastúpené : Ing. Vojtech Čičmanec – starosta obce
IČO :       00648868  
DIČ :         202 111 8011

ODBERATEĽ ODPADU : (ďalej len Odberateľ)

Sídlo :         INTA, s.r.o.
        Rybárska 18, 911 01 Trenčín  

Zastúpený : Ing. Martin Meliš, konateľ spoločnosti
IČO :           34129863
DIČ :         SK2020386929

Spoločnosť  je  zapísaná  v obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Trenčíne,  Odd.  Sro, 
Vložka č. 863/R 

II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. V zmysle § 39 ods. (7) zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  zmien,  vykonávať  zber,  prepravu, 
zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  komunálnych  odpadov  a drobných 
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak tú činnosť nezabezpečuje obec sama.

2. V zmysle § 81 ods. (9) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskoršich  zmien,  kto  nakladá  na  území  obce 
s komunálnym alebo drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na 
túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. (7) tohto zákona do 6 
mesiacov  od  nadobudnutia  účinnosti  tohto  zákona,  nemôže  činnosť  ďalej  na 
území obce vykonávať.
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III.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom  tejto  zmluvy  je  nakladanie  s určenými  zložkami  komunálnych 
odpadov, vzniknutých na území obce (fyzické osoby – občania, právnické osoby 
a podnikatelia – reštauračné a stravovacie zariadenia)                  

Kat. č.    Názov odpadu Kateg.
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O

2. Odberateľ môže odoberať odpady uvedené v bode 1 článku III. tejto zmluvy od 
ich pôvodcov z územia obce Kocurany za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

IV.
ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Odberateľ vykonáva zber,  zhromažďovanie a úpravu odpadov podľa tejto zmluvy 
na svoje náklady.

2. Odberateľ  zabezpečí  zhodnocovanie  odobratých  odpadov  podľa  tejto  zmluvy 
a následne preukáže zhodnotenie, prípadne recykláciu vytriedených komodít pre 
účely  Recyklačného  fondu  podľa  §  64  odst.  1.  zákona  č.  223/2001  Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
pre potreby obce, a to 2 x ročne na základe vážnych lístkov a evidenčných listov 
dodávateľov.

3. Odberateľ  je  povinný  dodržiavať  všetky  ustanovenia  pre  nakladanie 
s komunálnym odpadom podľa zákona č.  223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a súvisiacich predpisov, 
ako aj Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 25 o odpadoch v platnom znení.

4. Odberateľ  preukáže  svoje  oprávnenie  vykonávať  dohodnutú  činnosť  platným 
rozhodnutím  príslušného  orgánu  štátnej  správy  v zmysle  §  7,  15  zákona  č. 
223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom 
znení.
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V.
Cena za odpad

1. Odberateľ sa zaväzuje platiť obci za odpad nasledovne : 

Odpad 20 01 08 
z reštauračných a stravovacích prevádzok 5,- EUR ročne za 

zazmluvnenú reštauračnú 
alebo stravovaciu prevádzku

odpad 20 01 25
z komunálneho zberu 0,20 EUR za kg

odpad 20 01 25
z reštauračných a stravovacích prevádzok 0,01 EUR za kg

2. platba za odpad bude odberateľom vykonávaná na základe faktúry vystavenej 
obcou. K cenám bude pripočítaná DPH podľa platnej legislatívy. Faktúry budú so 
splatnosťou 14 dní.

VI.
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpisu  oboma  zmluvnými  stranami  a 
uzatvára sa na dobu neurčitú.

2. Táto  zmluva  nadobúda  účinnosť  deň  po  zverejnení  na  web  stránke  obce 
Kocurany.

3. Obe  strany  majú  právo  vypovedať  túto  zmluvu  s trojmesačnou  výpovednou 
lehotou a to len  písomnou formou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane.

VII.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

1. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe strany právo požadovať od druhej 
strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových predpisov.

2. Obec je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade závažného porušenia tejto 
zmluvy.  Zmluvné  strany  považujú  za  závažné  porušenie  tejto  zmluvy  ,  ak 
Odberateľ:

a) opakovane poruší body 2. a 3. článku IV. Tejto zmluvy
b) stratí oprávnenie vykonávať dohodnutú činnosť

3. Odstúpenie  od  tejto  zmluvy sa nedotýka  nároku na  náhradu škody vzniknutej 
porušením zmluvy
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4. Touto  zmluvou  nie  sú  obmedzené  práva  obce  podľa  zákona  č.  223/2001  Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a súvisiacich predpisov

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  ako  i ďaľšie  vzťahy  vyplývajúce  z tejto 
zmeny, ktoré nie sú v nej osobitne upravené, riadia sa Obchodným zákonníkom 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené po dohode oboch strán 
formou písomných dodatkov potvrdených oboma stranami.

3. Zmluva  bola  uzatvorená  zmluvnými  stranami  na  základe  ich  slobodnej  vôle, 
určite,  vážne,  zrozumiteľne,  nie  v tiesni  ani  v omyle  a na  znak  súhlasu  s jej 
obsahom túto zmluvu podpisujú na to plne oprávnené osoby.

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá Obec 
a jednu Odberateľ.

 V Kocuranoch dňa   8.2.2013

....................................................              ...............................................
     Obec Kocurany   INTA, s.r.o.
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