
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu  

uzavretá podľa ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„Obchodného zákonníka“) a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “Katalóg  

odpadov“)

Článok I.
Zmluvné strany

Dodávateľ:

obchodné meno : Obec Tomášovce
sídlo: Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
IČO: 00316474
DIČ: 2021251023
oprávnenie konať v mene organizácie: Ing. Ján Mičuda, starosta obce                                              
(ďalej len “dodávateľ“)

Zhodnocovateľ:

obchodné meno : AGRO CS Slovakia, a.s.
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
odd.: Sa, vložka č.: 623/S
sídlo: Nám. republiky 5, 984 01  Lučenec
IČO: 36 042 161
IČ DPH: SK 2020081690
zastúpená: Ing. Vladimírom Mužilom – podpredsedom predstavenstva
(ďalej len „zhodnocovateľ“)

uzavreli dňa 25.04.2019 zmluvu nasledujúceho znenia:

Článok II
                                               Úvodné a všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  podpísaní  tejto  zmluvy,  pričom  podkladom  pre  podpísanie  tejto  zmluvy  je 
požiadavka objednávateľa a následná vzájomná spoločná komunikácia. 

2. Dodávateľ týmto zároveň prehlasuje, že je pôvodcom odpadu a má oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť 
v oblasti nakladania s odpadmi.

3. Predmet zmluvy: Odber a zhodnotenie odpadov: 

 kat. č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad;

 (ďalej len „predmet zmluvy“).
Článok III

Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia zmluvy je odber a zhodnotenie odpadov v zmysle Čl. II odsek 3 tejto zmluvy.
2. Zhodnocovateľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť .

Článok IV
Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany si  budú vzájomne odsúhlasovať množstvá a časové dodania jednotlivých  odberov predmetu 
zmluvy telefonicky, e-mailom, faxom, alebo iným vhodným spôsobom. 

Článok V
Cena diela a platobné podmienky

1. Dodávateľ zaplatí za 1 tonu predmetu zmluvy 1 € bez DPH. 
2. Dopravu  predmetu  zmluvy  do  miesta  určenia  a  náklady  súvisiace  s manipuláciou  predmetu  zmluvy  bude 

zabezpečovať na vlastné náklady a zodpovednosť dodávateľ.
3. Evidencia  dodávok  predmetu  zmluvy  sa  bude  vykonávať  na  výstupe  u dodávateľa  a na  vstupe 

u zhodnocovateľa.
4. Zmluvné  strany  sú  povinné  písomne 1x  mesačne  vzájomne  odsúhlasovať  množstvá  a časové  dodania 

jednotlivých  odberov predmetu zmluvy.



5. Fakturácia  dodaného  predmetu  zmluvy  bude  realizovaná  v mesačných  intervaloch  a splatnosť  faktúry  je 
stanovená po dohode zmluvných strán na 15 dní.   

Článok VI
Osobitné ustanovenia

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli 
žiadne škody.

2. Zmluvné strany sa dohodli,  že prípadné spory budú riešiť  dohodou, a ak nedôjde k dohode zmluvné strany 
požiadajú o vyriešenie sporu vecne a miestne príslušný súd SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli,  že  obchodné, technické a finančné informácie,  ktoré im boli  zverené zmluvným 
partnerom, alebo ich získali  v prípravnom období  a počas realizácie  predmetu  zmluvy   nesprístupnia  tretím 
osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

4. Zhodnocovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie zhodnocovať odpady, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
5. Zhodnocovateľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii samostatne, s odbornou starostlivosťou a nie je pri určení 

spôsobu vykonania predmetu zmluvy viazaný pokynmi dodávateľa.
6. Zhodnocovateľ zabezpečí pre svoje potreby vedenie evidencie jednotlivých druhov odpadov.
7. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami.
8. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
9. Podstatným porušením zmluvy pre účely tejto zmluvy sa rozumie najmä:

 strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť;
 nedodržanie zmluvnej povinnosti ani po písomnej výzve na jej dodržanie;
 nebudú  splnené  zákonom  ustanovené  podmienky,  podmienky  ustanovené  Katalógom  odpadov 

alebo budú prekročené zákonom stanovené limity rizikových prvkov.
10. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
11. Vypovedať zmluvu je možné doručením písomnej výpovede druhej strane s výpovednou lehotou dva mesiaca, 

ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej 
zmluvnej strane doručená.  

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú 
platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných.

2. Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa budú riešiť v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Dodávateľ a zhodnocovateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

 V Tomášovciach, dňa  25.04.2019 Vo Veľkých Dravciach, dňa 25.04.2019

        Ing. Ján Mičuda v.r.                                                              Ing. Vladimír Mužila v.r.

.....................................................    …………………………………………
  Ing. Ján Mičuda, starosta obce                                                                          Ing. Vladimír Mužila  

podpredseda predstavenstva
           (dodávateľ)                                                                                                   (zhodnocovateľ)
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