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Zmluva uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov a súčasne podľa § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 
č. 3/KE/2018 

 
 
 
Zberová spoločnosť:    Zberné suroviny Žilina, a.s.,   

so sídlom:   Kragujevská 3, 010 01 Žilina 
    zastúpená: Ing. Peter Turza – predseda predstavenstva 
    IČO:   50 634 518 
    IČ DPH:  SK2120399776 
    zapísaná: Spoločnosť zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10917/L 
    bankové spojenie: Tatra Banka Žilina, IBAN: SK07 1100 0000 0026 2245 5615 
 

 
Obec :                             Obec Nižný Klátov               

so sídlom:                          Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov   
    zastúpená:   PhDr. Ing. Marcela Jokeľová – starosta obce  
    IČO:        00324507 
    DIČ:              2021244896      
    bankové spojenie:. VÚB 
    IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542  
    BIC: SUBASKBX  
 
 
 
(ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany) 
 
 

 
Preambula 

 
1. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca 

za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území a aj za zber vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (papier, sklo, plasty, kovy) 

 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom  tejto zmluvy je rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z obce. 

 Výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky 
komunálneho odpadu (papier) prostredníctvom výkupu papiera v škole. 

 Výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky 
komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov z obce. 

 
2. Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podľa odseku 1 sú upravené v dohodnutom harmonograme 

vývozov, v ktorom sú zložky komunálneho odpadu vyzbierané. Zberová spoločnosť je povinná poskytovať 
údaje o vyzbieraných množstvách triedeného odpadu prostredníctvom vytriedených zložiek z obce a výkupu 
v škole bezodkladne a taktiež v zmysle platnej legislatívy OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
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Čl. II. 
Náklady na triedený zber 

 
1. Skutočné náklady na výkup  vytriedených zložiek znáša zberová spoločnosť. 

 
 Čl. III. 

Cena a platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena za odobraté a vytriedené zložky podľa tejto zmluvy resp. cena za odvoz a zneškodnenie 

ostatných odpadov je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996  Z.z. 
o cenách. 

2. Náklady na zabezpečenie a udržiavanie miesta na uloženie kontajnerov s predmetom prevodu a právom 
ukladania ďalších kontajnerov znáša v plnom rozsahu obec. Náklady na údržbu a kontrolu poriadku a 
prístupnosti miest určených na zhromažďovanie odpadov pre mechanizmy zberovej spoločnosti znáša obec. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dovoz aj odvoz kontajnerov na vytriedené zložky bude vykonávať zberová 
spoločnosť výlučne na svoje náklady. Tiež sa dohodlo, že za čas, kedy bude kontajner umiestnený na mieste 
určenom predávajúcim z dôvodu zberu vytriedených zložiek s cieľom ich predaja, nie je obec povinná platiť 
zberovej spoločnosti žiadnu náhradu za užívanie kontajnera. 

 
 
 

Čl. IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na stránke obce. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zmluvnej strany. Výpovedná lehota je 6 mesiacov. 
3. Ak nie je ďalej v tejto zmluve alebo jej prílohe dohodnuté inak, zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo 

forme písomného dodatku. 
4. Súčasťou zmluvy je príloha č. 1. 
5. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou ani všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

6. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanovenia tejto zmluvy nahrádzajú zmluvy a dohody, ktorých 
obsahom je zabezpečovanie financovania, alebo inej podpory triedeného zberu na území obce. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obec obdrží jeden (1) rovnopis a Zberné 
suroviny Žilina a.s. jeden (1). 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite  a 
zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevyhovujúcich podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
 
 
 
 
 
V Nižnom Klátove, dňa 29.3.2018      V Žiline, dňa 29.3.2018 
 
Zverejnená: 31.3.2018 
 
 
 
 
 
 
…......................................       …........................................ 
 
      Starosta obce          Predseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve 

na dodávku druhotných surovín 

 
č. 3/KE/2018 

 
 
ktorú uzavreli  
 
 
 Obec Nižný Klátov so sídlom:  Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov  
              zastúpená:  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová - starosta obce 
    IČO:  00324507 
    DIČ:   2021244896                                            
    bankové spojenie: VÚB  
                                                                        IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542 
 
ako predávajúci na strane jednej 
 
a 
 
Zberné suroviny Žilina a.s.,   

    so sídlom: Kragujevská 3, 010 01 Žilina 
    zastúpená: Peter Turza – predseda predstavenstva 
    IČO:   50 634 518 
    IČ DPH:  SK2120399776 
    zapísaná: Spoločnosť zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10917/L 
    bankové spojenie: Tatra Banka Žilina, IBAN: SK07 1100 0000 0026 2245 5615 
ako kupujúci na strane druhej 
 

 
 

Cena a platobné podmienky 

 
1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za vytriedené druhotné suroviny, kvalitatívne zodpovedajúce požadovaným 

technickým špecifikáciám nasledovné ceny: 
 

Kód odpadu Popis Cena €/t 

200101 Papier a lepenka (noviny, časopisy, letáky) -vytriedený 50 

200101 Papier a lepenka (kartón) 30 

200139 Fólia transparentná- LDPE – mix farieb 0 

200139 
 

Pet fľaše 0 

200140 Kovy Podľa cenovej ponuky 

 
Ceny sú uvedené bez DPH. Dodacia podmienka EXW prevádzka Predávajúceho v zmysle INCOTERMS 
2000 za vytriedené druhotné suroviny naložené do kontajnerov Kupujúceho. 
Cena platí od 1.4.2018 až do vydania ďalšieho dodatku zmluvy. 

 
 
 
 
V Nižnom Klátove, dňa 29.3.2018    V Žiline, dňa 29.3.2018 
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
 
 
 
 


