
ZMLUVA
O ODBERE ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 81 a nasl. zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „Zákon o odpadoch“)

L
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. DODÁVETEĽ / MESTO:

Názov: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00 305 081
DIČ: 2020643724
Konajúci prostred.: Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor
(ďalej len „Dodávateľ“); a

1.2. ODBERATEĽ ODPADU:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Konajúci prostred.: 
Spoločnosť zapísaná:

Infolinka:
Infomail:
(ďalej len „Odberateľ“)

INTA, s.r.o.
Rybárska 18, 911 01 Trenčín 
34 129 863 
SK2020386929
Ing. Martin Meliš, konateľ spoločnosti
v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd.
Sro, vložka č. 863/R
0911460681
hanuskova@inta.sk

II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1. V zmysle § 81 ods. 7 písm. b) Zákona o odpadoch obec je  povinná zabezpečiť 
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností.

2.2. V zmysle § 81 ods. 13 Zákona o odpadoch, vykonávať na území obce zber, vrátane 
mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, 
môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s obcou.

2.3. Odberateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho 
poriadku, ktorej predmetom podnikania je i zber a následné zhodnocovanie odpadov:
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jedlých tukov a olejov. Na uvedené činností je  Odberateľ oprávnený na základe 
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne a v Topoľčanoch.

III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom tejto zmluvy je  nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, 
vzniknutých na území Dodávateľa, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kat. č. Názov odpadu Kateg.
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O

3.2. Odberateľ sa zaväzuje odoberať odpady uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy zo 
zberného dvora Dodávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve.

3.3. Odberateľ sa zaväzuje platiť Dodávateľovi 2,50 € bez DPH za každých 10 litrov 
odobratého odpadu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej 
Dodávateľom. Podkladom k vystaveniu faktúry bude Odberateľom potvrdený dodací 
list, resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej 
vystavenia.

IV.
ZMLUVNÉ PODMIENKY

4.1. Odberateľ vykonáva zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov podľa tejto zmluvy na 
svoje náklady.

4.2. Odberateľ bude vykonávať pravidelný zber a odvoz odpadu podľa bodu 3.1 tejto 
zmluvy zozbieraného a umiestneného do zberného kontajnera umiestneného 
Odberateľom v zbernom dvore Dodávateľa v mesačných intervaloch, inak podľa 
skutočnej potreby Dodávateľa. Konkrétny termín mesačného zberu a odvozu si 
zmluvné strany dohodnú po zohľadnení potrieb Dodávateľa a s prihliadnutím na 
logistické rozvrhy Odberateľa.

4.3. Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude na jeho infolinku, alebo infomail 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo inú infolinku alebo infomail oznámenú 
Odberateľom Dodávateľovi neskôr po podpise tejto zmluvy oznámená potreba 
vybratia zozbieraného odpadu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy zo zberného kontajnera, 
zaväzuje sa vykonať zber a odvoz do troch pracovných dní od oznámenia tejto 
potreby, bez ohľadu na dohodnutý termín mesačného zberu a odvozu.

4.4. Odberateľ zabezpečí zhodnocovanie odobratých odpadov podľa tejto zmluvy 
a následne preukáže zhodnotenie, prípadne recykláciu vytriedených komodít pre 
účely Dodávateľa. Odberateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa o množstvách 
odpadu vyzbieraných zo zberného dvora, a to vždy do 15. dňa po skončení štvrťroka 
za daný štvrťrok.



4.5. Odberateľ je  povinný dodržiavať všetky ustanovenia pre nakladanie s komunálnym 
odpadom podľa zákona o odpadoch, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Stupava 06/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

4.6. Odberateľ podľa tejto zmluvy dodá po podpise tejto zmluvy Dodávateľovi zberný 
kontajner, za podmienok a v súlade s článkom V tejto zmluvy.

4.7. Odberateľ na požiadanie preukáže Dodávateľovi svoje oprávnenie vykonávať 
dohodnutú činnosť platným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy v zmysle 
§ 97 a § 98 Zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení.

V. 
ZBERNÝ KONTAJNER

5.1. Zberný kontajner je  osobitná zberná nádoba distribuovaná Odberateľom, ku ktorej 
patria Odberateľovi všetky potrebné práva. Ako zberná nádoba je  určená na zber 
použitého oleja zbieraného v uzatvorených PET fľašiach do objemu 2 litre.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli na vypožičaní zberného kontajnera, pričom na 
vypožičanie sa primerane použijú ustanovenia zákona číslo 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov o výpožičke.

VI. 
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
uzatvára sa na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jej zverejnení podľa príslušných právnych predpisov, nie však skôr ako 
01.01.2016.

6.2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj:
6.2.1. Písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu v tejto dohode 

dohodnutom ako deň ukončenia tejto zmluvy,
6.2.2. Písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu, s dvojmesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane,

6.2.3. Písomným okamžitým odstúpením od tejto zmluvy zo strany Dodávateľa.
6.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade závažného porušenia 

tejto zmluvy. Zmluvné strany považujú za závažné porušenie tejto zmluvy , ak 
Odberateľ:

a) opakovane poruší body 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.5 a 4.7 článku IV. Tejto 
zmluvy

b) stratí oprávnenie vykonávať dohodnutú činnosť.
6.4. Písomné odstúpenie je  účinné okamihom jeho doručenia Odberateľovi. Odstúpenie 

od tejto zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 
zmluvy.

6.5. Touto zmluvou nie sú obmedzené práva Dodávateľa podľa zákona o odpadoch.



VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa poštou doporučene doručujú písomnosti 
týkajúce sa tejto Zmluvy na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v 
ktorý Zmluvná strana, ktorá je  adresátom písomnosti odoprie doručovanú písomnosť 
prevziať alebo v ktorý máme uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na 
pošte alebo v ktorý je  na doručovanej zásielke preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je  neznámy“ alebo iná 
poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

7.2. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, 
ktoré nie sú v nej osobitne upravené, riadia sa Obchodným zákonníkom a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7.3. V prípade zmeny platnej legislatívy, resp. všeobecne záväzného nariadenia 
upravujúceho podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi, majú obe strany právo 
požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových 
predpisov.

7.4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené po dohode oboch strán 
formou písomných dodatkov potvrdených oboma stranami.

7.5. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, 
vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
zmluvu podpisujú na to plne oprávnené osoby.

7.6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá Mesto 
a jednu Odberateľ.

Za odberateľa:
03


