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Zmluva o odbere stavebných odpadov 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v aktuálnom znení 

 

Odberateľ: REKSTON, s.r.o.    
  Kpt. Nálepku 970/45 

019 01 Ilava 

IČO:  36353078 

IČ DPH: SK 2022175023 

Zastúpený: Ing. Dobrovodszki Peter – konateľ 

  Ing. Branislav Bača - konateľ 

  Registrácia : OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 16631/R 

 

a 

 

Dodávateľ:    Obec Košeca 

  Hlavná 36/100 

  018 64 Košeca 

IČO:  00317390 

DIČ:  2020610922 

Zastúpený : Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

 

 

Článok I. 

Predmet  zmluvy 

 

Premetom  zmluvy je odber a uskladnenie jednotlivých druhov stavebných odpadov a 

triedených  frakcií drobných stavebných odpadov v zariadení na zber odpadov Odberateľa a 

zabezpečenie ich zhodnotenia Odberateľom. 

 

Predmetom zmluvy sú nasledovné druhy odpadov: 

 

Katalóg. 

číslo 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 01 drevo O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

 

 

Článok II. 

Záväzky zmluvných strán 

 

Odberateľ sa zaväzuje: 

1. Odoberať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve od Dodávateľa 

odpady uvedené v Článku I. vo svojom zariadení na zber odpadov nachádzajúci sa na 

parc. č. KN 2081/88 a KN 2081/91 v k. ú. Ilava a zabezpečovať ich zhodnotenie.  
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2. Odoberať odpady v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 14:00 hod. 

3. Vystaviť a zaslať 1x mesačne Dodávateľovi sumárnu Príjemku s rozpisom 

jednotlivých dodávok odpadov, druhov odpadov a množstva odpadov. 

4. Zaslať Dodávateľovi Cenník služieb platný pre nasledujúci rok do 31. októbra 

príslušného kalendárneho roka.  

5. Bezodkladne informovať Dodávateľa o skončení oprávnenia nakladať s odpadmi, 

ukončení alebo obmedzení prevádzky svojho zariadenia na zber odpadov, ukončení 

podnikateľskej činnosti alebo iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie 

predmetu zmluvy.  

 

Dodávateľ sa zaväzuje: 

6. Dodávať odpady na vlastné náklady. 

7. Dodávať odpady triedené podľa jednotlivých druhov odpadov a drobný stavebný 

odpad roztriedený na nasledovné frakcie: 

a. betón, železobetón, 

b. tehly a škridly, 

c. obkladový materiál a keramika, 

d. pórobetón, tvárnice, 

e. bitúmenové zmesi, asfalt, 

f. zmiešaná suť. 

8. Dodávať odpady bez nežiaducich prímesí (napr. plasty, sklo, guma, papier, drevo 

a pod.) a bez obsahu nebezpečného odpadu alebo nebezpečných látok. 

9. Odvážiť na vlastné náklady dodávaný odpad. Ak Dodávateľ nezabezpečí váženie, je 

povinný akceptovať váhu stanovenú Odberateľom. 

10. Vystaviť ku každej dodávke odpadu Sprievodku s uvedením druhu (frakcie) a 

množstva odpadov a Sprievodku odovzdať Odberateľovi. 

11. Uhradiť dohodnutým spôsobom Odberateľovi faktúry za vykonané služby. 

  

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v Cenníku služieb Odberateľa 

pre príslušný kalendárny rok. 

2. Úhrada ceny je splatná na základe faktúry vystavenej Odberateľom bankovým prevodom 

na účet Odberateľa uvedeným na faktúre.  

3. Odberateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté služby vždy po uplynutí 

kalendárneho mesiaca, a to za množstvá odpadov dodaných v príslušnom mesiaci. 

Prílohou faktúry je Príjemka s rozpisom jednotlivých dodávok odpadov v príslušnom 

mesiaci. 

4. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry Dodávateľovi. 

5. V prípade omeškania Dodávateľa s úhradou faktúry je Odberateľ oprávnený účtovať 

Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

  

Článok IV. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Ukončiť túto zmluvu je možné dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.  
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3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu kedykoľvek vypovedať, a to aj 

bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

       

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa spravujú Obchodným zákonníkom, 

zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

2. Odberateľ prehlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy je oprávnený nakladať s odpadmi, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, 

nemá to vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, pokiaľ z povahy zmluvy, jej obsahu 

alebo okolností, za ktorých sa uzatvorila nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť 

od ostatného obsahu zmluvy.  

5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Dodávateľ 

a jeden  (1) Odberateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a súhlasia s ním a ako prejav ich slobodnej vôle urobenej vážne, nie v tiesni a nie za 

nevýhodných podmienok, túto zmluvu podpisujú. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Košeca. 

  

 

 

 

V Ilave, dňa 28.02.2018     V Košeci, dňa 28.02.2018 

 

 

 

Za Odberateľa:      Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     REKSTON, s.r.o.                 Obec Košeca 
Ing. Dobrovodszki Peter                 Mgr. Radomír Brtáň 

             konateľ                           starosta obce 


