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ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE DREVNÉHO ODPADU 
 

 
ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

DODÁVATEĽ: Obec Košeca 
Sídlo: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Zastúpený : Bc. Radomír Brtáň – starosta obce 

IČO: 00317390 

DIČ: 2020610922  

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ilava 

Číslo účtu: SK0902000000003000323372 

 

ďalej len „dodávateľ“ 

    

 

ODBERATEĽ:         BIOPALIVO, a.s. 

Sídlo: Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpený: Mgr. Roman Krajči, prokurista 

IČO: 36 723 622    

DIČ: 20222301567                    

IČ DPH: SK 2022301567 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Dubnica n/V 

Číslo účtu: 4409990001/5600 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10425/R 

ďalej len „odberateľ“ 

    

 

ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY, MIESTO PLNENIA, DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

1/ Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa realizovať dodávky drevného odpadu (katalóg. č. 

20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37)odberateľovi a záväzok odberateľa odoberať  v kvalite 

určenej touto zmluvou a zabezpečiť jeho zhodnotenie.  

 

2/ Minimálne množstvo pre vykonanie odberu vozidlom odberateľa z miesta plnenia je minimálne 25 ton 

drevného odpadu. 

 

3/ Podkladom pre vykonanie odberu drevného odpadu odberateľom podľa bodu 1/ tohto článku 

bude telefonická, písomná, alebo e-mailom objednávka dodávateľa odberateľovi.  

 

4/ Miesto plnenia zmluvné strany dohodli: Ul. Športovcov(areál bývalej tehelne), Košeca. 

 

5/Dodávateľ je oprávnený dodávať drevný odpad vlastnou dopravou do prevádzky odberateľa na 

adrese: Lieskovecká cesta 1436, Dubnica nad Váhom, v čase prevádzkovej doby uvedenej prevádzky. 

 

6/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

   

ČLÁNOK III. 

KVALITA A DODACIE PODMIENKY 

 

1/ Dodávateľ sa zaväzuje drevný odpad dodávať bez kovových častíc, kameňov, hliny, cudzích 

predmetov a neznečistený nebezpečnými látkami. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že spracovanie a zhodnotenie drevného odpadu zabezpečí odberateľ na 

vlastné náklady.  

 

3/ Odberateľ vydá dodávateľovi vážne lístky, resp. potvrdenie o prevzatom a zhodnotenom množstve 

s uvedenou hmotnosťou odobratého drevného odpadu. 

 

  

ČLÁNOK IV. 

CENA, SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že drevný odpad bude odobraný a spracovaný bezodplatne.  
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ČLÁNOK V. 

PRÁVNE PREDPISY 

 

1/ Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy 

zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov 

a to Obchodného zákonníka. 

 

 

ČLÁNOK VI. 

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

1/ Účastníci zmluvy dohodli, že predmetný zmluvný vzťah je možné ukončiť na základe vzájomnej 

dohody účastníkov alebo uplynutím doby na ktorú bola predmetná zmluva uzatvorená. 

 

2/ Zmluvný vzťah je ďalej možné ukončiť ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to písomnou výpoveďou. 

Výpovednú lehotu zmluvné strany dohodli v trvaní jedného mesiaca, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená. 

 

 

ČLÁNOK VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1/ Akékoľvek dohody, zmeny, doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú 

vyhotovené v písomnej forme a obojstranne podpísané. 

 

2/ Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane dodávateľ a 1 

vyhotovenie odberateľ. 

 

3/ V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán 

oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. 

 

4/ Táto zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je posledný písomný prejav súhlasu s obsahom návrhu 

zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. V prípade osobného styku zástupcov zmluvných strán je 

zmluva uzatvorená okamihom jej podpísania obidvoma štatutárnymi zástupcami. 

 

5/ Táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, účastníci jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

6/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke obce.  

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.10.2016                                        V Košeci , dňa 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

          ___________________________    ____________________________ 

           odberateľ                      dodávateľ 

 

 Mgr. Roman Krajči              Bc. Radomír Brtáň 

          prokurista                    starosta obce 


