
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 

 
uzavretá v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/91 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

Článok 1 

Zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia 
 
Pôvodca odpadu:   
       
Sídlo:            Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch      
zastúpený:        Ing. Michal Chovanec, starosta obce     
IČO:                 00313254          
DPH:            neplatca     
Zapísaný v obchodnom registri:  
 
 
Ďalej označený aj ako „pôvodca“ 
 
 
Odberateľ:   Archív SB, s.r.o.        
  
Sídlo:    Priemyselná 1947/1, 031 01  Liptovský Mikuláš      
zastúpený:   Ing. Vladimír Beníček, konateľ spoločnosti      
IČO:    36 402 249        
IČ DPH:    SK202 161 0778     
IBAN:    SK17 1100 0000 0026 2604 3853  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu v Žiline: odd. Sro, vložka č.13249/L 
 
Ďalej označený aj ako „odberateľ“ 

 
Článok 2 

Predmet  zmluvy 

2.1 Odberateľ sa zaväzuje vykonať pre pôvodcu odpadu odber, prepravu a zneškodnenie spaľovaním nasledovný 
odpad (kat.č.): 

 18 01 03  „odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy“ 

 
2.2 Odberateľ bude vykonávať odvoz odpadu z miesta plnenia pôvodcu odpadu podľa potreby. 
 
2.3 Pôvodca odpadu sa zaväzuje zaplatiť za vykonanú službu cenu v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto 

zmluve. 
 

Článok 3 
Miesto plnenia 

 
3.1 Miestom plnenia pôvodcu odpadu je adresa Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch.  

 
Článok 4 

Doba platnosti zmluvy 
 
4.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2021. 
 

Článok 5 
Podmienky plnenie zmluvy 

 
5.1 Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené s odberom, prepravou a zneškodnením spaľovaním  
      odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch. 
 
5.2 Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii „N“ pôvodca odpadu vystaví Sprievodný list nebezpečného 
      odpadu (ďalej len „SLNO“) podľa Vyhlášky MŽP SR č.310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
      ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a pre odpad zaradený v kategórii „O“ pôvodca  



      odpadu vystaví „protokol“, ktorý bude obsahovať údaj o množstve odpadu v kg. 
 
5.3 Pôvodca odpadu sa zaväzuje vytvoriť podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane potrebnej súčinnosti. 
 
5.4 Prípadné potrebné analýzy odpadov (na vybrané druhy odpadov) zabezpečí pôvodca odpadu na svoje náklady  
     až po spresnení druhu odpadu zo strany odberateľa.        
 

Článok 6 
Platobné podmienky a podmienky úpravy ceny 

6.1  Za výkon služieb podľa tejto zmluvy prináleží odberateľovi odplata vo výške: 

 18 01 03  ........................................................ 5,00 €/1 kg. K cene sa pripočíta DPH. 

 Odvoz odpadu   ...........................................  30,00 €/1 vývoz/ 1 odberné miesto  

K cene sa pripočíta DPH. 

 
6.2   V prípade, že pri jednom odbere je množstvo odpadu menšie ako 1 kg bude odberateľ účtovať za výkon  
       služieb odplatu vo výške  5,00 € /1 kg. K cene sa pripočíta DPH. 

6.3  Cenu za odobratý odpad pôvodca odpadu uhradí na základe faktúry v lehote 30 dní od doručenia faktúry    
       odberateľom. 

6.4  K faktúre bude priložená kópia SLNO alebo protokol o vykonaných službách potvrdený zástupcom pôvodcu 
      odpadu. 
 
6.5 Cena je zo strany odberateľa odpadu garantovaná po dobu platnosti zmluvy a môže byť zmenená len po 
      predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku k zmluve.  

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v plnom znení a ostatných platných právnych predpisov SR.  

 
7.2 Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaným obidvomi zmluvnými 

stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou  súčasťou tejto zmluvy. 
 
7.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy pred ukončením jej platnosti v prípade podstatného porušenia 

povinností druhou zmluvnou stranou. 
 
7.4 Zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom  

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  
 
7.5  Zmluva je vyhotovená v (4) štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy 

2 (dva) rovnopisy.    
 
                   
 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa:     V Bacúchu dňa:  
 
 

 
 
 
     ...................................................                                       ........................................................... 
        Za odberateľa                                                                                    Za pôvodcu 
              Ing. Vladimír Beníček                                                                       Ing. Michal Chovanec 
                konateľ spoločnosti                                                                         starosta obce Bacúch               
                  
                                                                                                 
         
       


