
Zmluva 
o technickom zabezpečení zhodnotenia odpadového skla  
(uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)   

Číslo zmluvy objednávateľa:  3/2018/NEZ 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
  Obec:   Obec Košeca 

 Zastúpená:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

 Sídlo:   Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca 

 IČO:   00317390 

 DIČ:   2020610922 

 Číslo účtu:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

 Kontakt:  042-4468023, 042-4468183 

    email: starosta@koseca.sk 

Kontaktná osoba: Marek Kurinec, špecialista pre odpadové hospodárstvo obce  

(mobil: 0948/403838, email: marek.kurinec@koseca.sk) 

 

ako objednávateľ  na jednej strane (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Názov:   MK – WASTE s. r. o. 

 Zastúpený:  Ing. Martin Klučár, konateľ 

 Kontaktná osoba: Ing. Martin Klučár, Juraj Klučár 

 Sídlo:   Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 

 IČO:   50644891 

 IČ DPH:   SK2120412327 

 Číslo účtu:  SK71 0200 0000 0037 7154 3357 

 Kontakt:  martinklucar@zoznam.sk 

    0907 451 620, 0905 644 757  

 

ako dodávateľ na druhej strane (ďalej ako „dodávateľ“) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať  prepravu a zabezpečenie 

zhodnotenia odpadového skla (katalógové čislo 20 01 02) činnosťou R5 u konečného 

zhodnotiteľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. za cenových podmienok dohodnutých v čl. V tejto 

zmluvy.  

 

2. Dodávateľ zabezpečuje pre VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. garanciu  dodania minimálne 300 

ton odpadového skla ročne.  
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Čl. III 

Preprava odpadov 

 

1. Dodávateľ prehlasuje, že je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

oprávnený nakladať s odpadmi uvedenými v Čl. II bod 1. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať prepravu odpadového skla do 3 pracovných dní po 

telefonickej alebo emailovej výzve objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ k preprave vystaví prepravný list, v ktorom špecifikuje druh odpadov, kategóriu 

(biele, farebné) a množstvo odpadov. Množstvo odpadov sa určí vážením na nákladnej váhe 

objednávateľa. Toto množstvo nie je záväzné pre fakturáciu ceny za výkup. Pre fakturáciu 

ceny za výkup je záväzná váha z vážnych lístkov konečného zhodnotiteľa.  

 

 

Čl. IV 

Doba platnosti a skončenie platnosti zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:  

a) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

Čl. V 

Cena a spôsob jej úhrady 

 

1. Cena za prepravu odpadového skla sa stanovuje na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

ako jednotková cena za prepravu jedného kusa veľkoobjemového kontajnera (VOK) vo výške:   

1.1. 98,80 EUR bez DPH (pri preprave 1 ks VOK / deň), 

1.2. 154,40 EUR bez DPH (pri preprave 2 ks VOK / deň), 

1.3. 210,00 EUR bez DPH (pri preprave 3 ks VOK / deň),  

 

2. Dodávateľ je povinný za prepravu vystaviť faktúru na adresu objednávateľa s uvedením počtu 

prepráv v danom mesiaci. Splatnosť faktúry je do 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu.  

 



4. Cenník za vykúp prepraveného odpadového skla v zmysle tejto zmluvy: 

  

Kategória Špecifikácia Cena (EUR / t) 

A 
biele sklo 37,20 

farebné sklo 22,80 

B 
biele sklo 33,60 

farebné sklo 19,20 

 

Zaradenie skla do jednotlivých kategórií a špecifikácie vykonáva konečný zhodnotiteľ VETROPACK 

NEMŠOVÁ, s.r.o. pri dodávke odpadového skla dodávateľom. 

 

5. Platby za výkup budú objednávateľovi uhrádzané na základe faktúry, ktorú objednávateľ vystaví 

a doručí dodávateľovi do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnil výkup 

a preprava. Podkladom pre faktúru budú kópie vážnych lístkov a protokolov o vstupnej kontrole 

črepov, ktoré bude dodávateľ posielať objednávateľovi e-mailom, a to do 7 kalendárnych dní od 

uskutočnenia prepravy, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnila 

preprava.  

 

6. Cenové podmienky uvedené v článku V tejto zmluvy môžu byť zmenená iba  dodatkom tejto 

zmluvy, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 

7. Dodávateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu za výkup na účet objednávateľa v termíne do 14 

dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti má 

objednávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu (úroky) vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj 

začatý, deň omeškania. Úroky sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej 

dlžnej sumy. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodávateľ sa v zmysle § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch zaväzuje doručiť 

objednávateľovi kópie dokladov preukazujúce spôsob nakladania s prepraveným odpadom, 

a to do 7 dní od uskutočnenia prepravy, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, 

v ktorom sa uskutočnila preprava. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi podľa jeho potreby doklady 

potvrdzujúce materiálový tok a zhodnotenie odpadov, a to najneskôr do 20. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení príslušného obdobia. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

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



 

4. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomne, formou dodatku na základe súhlasných 

prejavov oboch zmluvných strán. 

 

5. Na vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

 

6. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a jedno 

dodávateľ.  

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vzájomne podpisujú.  

 

 

V Novej Dubnici, dňa: 01.03.2018    V Košeci, dňa: 01.03.2018 

 

Za dodávateľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Klučár      Mgr. Radomír Brtáň 

         konateľ            starosta obce  

  

 

      


