
ZMLUVA 

o vývoze ostatného odpadu v zmysle ustanovenia §269 odst.2. 

Obchodného zákoníka 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

VÝVOZCA                                      : Martin Klučár, Slobody 48, 018 51  Nová   

Dubnica 

IČO                                                 : 44739982 

IČ  DPH                                          : SK1077131099 

Bankové spojenie                       : SLSP a.s., Nová Dubnica 

Číslo účtu                                      :  
 

OBJEDNÁVATEĽ                          : Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

Zastúpený                                    : Radomír Brtáň 

IČO                                                : 00317390 

DIČ                                         : 2020610922 

e-mail    : starosta@koseca.sk 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vývoz a preprava ostatného odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch 

(VKK) na riadenú skládku v Lieskovci – Dubnica nad Váhom, ktorú má zabezpečenú 

objednávateľ a vývoz sklených črepov do sklární Vetropack - Nemšova s. r. o. 

 

Článok III. 

Čas plnenia – termínu 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 4. 2014 

Skoršie ukončenie zmluvy je možné za podmienok osobitne v zmluve dohodnutých v ďalších 

ustanoveniach. Vývoz sa bude realizovať na základe požiadavky objednávateľa. 

 

 

 



Článok IV. 

Cena – platobné podmienky 

 Cena poskytovaných služieb je dohodnutá na základe cenníka vývozcu, ktorý tvorí prílohu 

tejto zmluvy. 

1. Vývozca vystaví faktúru za vývoz odpadu po realizácii služby a objednávateľ sa 

zaväzuje dodržať dátum splatnosti uvedený na faktúre. Doba splatnosti faktúry je 14 

dní od vystavenia faktúry. 

2. Zmena ceny vývozu odpadu môže nastať pri zmene vstupov vývozcu (cena nafty, 

inflácia, DPH, diaľničný poplatok, cestná daň, iné ) a bude vždy dohodnutá so 

súhlasom objednávateľa pre ďalšie obdobie. V prípade, že nedôjde k zmenám, cena 

zostáva vo výške cenníka (príloha tejto zmluvy). Zmena sa bude realizovať zmenou 

cenníka. 

 

Článok V. 

Osobitné ustanovenia 

1. Vývozca sa zaväzuje zabezpečovať vývoz odpadu podľa požiadavky objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odpad bude odpovedať špecifikácii uvedenej v zákone 

o odpadoch. Nebude obsahovať časti , ktoré by mohli spôsobiť škodu vývozcovi na 

prepravnom zariadení a taktiež uvedený odpad bude spĺňať všetky náležitosti 

umiestnenia na riadenú skládku. 

3. Zmluva môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi: 

3.1 Dohodou zmluvných strán. 

3.2 Výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná doba začína 

plynúť vždy od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre skutočnosti v tejto zmluve neupravené platia ustanovenia Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákon o odpadoch 223/2001 Z.z. 

a vyhláška č. 19/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva.  

2. Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou 

originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť deň po zverejnení na 

webovom sídle obce www.koseca.sk. 

 

V Košeci  1. 4. 2014 

 

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

            Vývozca                                                                                                        Objednávateľ 

Prílohy :  1 x cenník služieb vývozcu                  


