
ZMLUVA  

o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie 

uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 
Zmluvné strany  
 
Dodávateľ:  Technické služby mesta Trenčianske Teplice, r.o.  
sídlo:   SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice 
zastúpené :                  Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ 
IČO:                            00350672 
DIČ :                           2021324415  
Právna forma :   rozpočtová organizácia mesta Trenčianske Teplice  
Bankové  spojenie:  VUB a.s. Trenčín    
Číslo účtu:                  IBAN : SK20 0200 0000 0000 1312 3202 
 BIC : SUBASKBX 
tel.:                             032/6552542       
e-mail:                        tsm@teplice.sk 
mobil:                         0905255549  
fax:  032/6552542 
    (ďalej  v texte len ako „Dodávateľ“) 
a  
 
Odberateľ:  Mesto Nemšová 
sídlo :  Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
zastúpené :  Ing. František Bagin, primátor mesta 
IČO:  00311 812 
DIČ:  2021079797 
Bankové. spojenie:  VÚB a.s. Trenčín                
číslo účtu:                   IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 
                                   BIC: SUBASKBX 
tel:  032/ 650 96 11 
fax:  032/ 659 84 27 
e-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk  

        (ďalej len ako „Odberateľ“ ) 
(Spoločne v texte Zmluvy aj ako „ Zmluvné strany“) 
 
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenie 

 
 

1.1 Odberateľ vlastní a prevádzkuje Regionálne centrum zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného odpadu (ďalej len RCZ BRO) v Nemšovej. Výsledným produktom 
zhodnotenia je kompost. 
 

1.2  Odberateľ  je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie bioodpadov 
podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, sp. zn OU-TN-
OSZP3-2013/00359-004 TME zo dňa 25.11.2013, právoplatné dňa 18.12.2013  

 

 50/2016 



1.3 Pre účely tejto zmluvy zmluvné strany rozumejú  pod pojmom : 
1.4.1 Biologicky rozložiteľný odpad sa rozumie: lístie, pokosená tráva, konáre stromov 

a kríkov, rastlinný materiál z úprav záhrad a verejnej  zelene. Tento bioodpad 
nesmie obsahovať prímesi nebezpečných látok a iných druhov bioodpadov. 

1.4.2 Kuchynský odpad je všetok potravinový bioodpad, ktorý vzniká v stravovacích 
zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích 
zariadeniach, ktorých prevádzkovateľom je dodávateľ a kuchýň v domácnostiach.  

 
1.5 Podrobnosti  a podmienky na odoberanie biologicky rozložiteľného materiálu sú 

uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy -  Prevádzkový poriadok RCZ BRO v  Nemšovej. 
 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy 

 
2.1   Predmetom tejto zmluvy je dohoda o bezodplatnom odbere biologicky rozložiteľných 

odpadov  (ďalej len „Odpad“) od Dodávateľa, ktorý vznikne na jeho území  a to na 
verejných priestranstvách, v prevádzkach v jeho správe  a u fyzických osôb s trvalým 
bydliskom na území Dodávateľa,  a jeho  následné zhodnotenie Odberateľom  v RCZ 
BRO v Nemšovej.  

 
2.2    Bezplatný odber  Odberateľom zahŕňa nasledovné druhy Odpadu: 
 

 

katalógové 
číslo 

ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z 
CINTORÍNOV) 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 

20 03 02  odpad z trhovísk 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37* 

           * 20 01 37 - drevo obsahujúce nebezpečné látky 
 

 
 

2.3   Bezodplatný odber výsledného  produktu  zhodnotenia  Dodávateľom  t.j. kompostu je 
možný po úhrade nákladov na zhodnotenie biologicky rozložiteľného Odpadu  podľa 
rozboru nákladov za predchádzajúci rok a zverejnenom na webovej stránke  Odberateľa 
po vzájomnej dohode zmluvných strán.   

 
2.4  Odber výsledného produktu - kompostu Dodávateľom  podľa tejto zmluvy nie je 

záväzný. 
 
 

        Článok 3. 
Miesto a čas plnenia 

 
3.1  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Regionálne centrum zhodnocovania 

biologicky rozložiteľného odpadu, ulica Gorkého číslo 2097, Nemšová, miestna časť 
Ľuborča. 



 
3.2   Čas plnenia predmetu tejto zmluvy – otváracie dni a hodiny uvedené v prílohe číslo 1 

tejto zmluvy.  
 
3.3   Začiatok odberu  Odpadu k.č. 20 02 01, 20 03 02 a 20 01 38 je v deň nadobudnutia 

účinnosti  podľa čl. 7  tejto zmluvy,  
 
 

 
Článok 4. 

Zmluvné podmienky 
 
4.1   Odberateľ  v mieste plnenia zmluvy prevezme Odpad, vyhotoví preberací doklad- zberný 

list, ktorý obsahuje najmä tieto údaje : deň prevzatia, popis odpadu, miesto pôvod 
a obchodné meno a adresa Dodávateľa (pôvodcu) identifikačné údaje Dodávateľa, 
obchodné meno a adresa Odberateľa (spracovávateľa), označenie dopravného 
prostriedku, popis Odpadu a jeho objemové a hmotnostné množstvo, meno a  podpisy 
odovzdávajúcej a preberajúcej osoby. 

 
4.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať čistotu odovzdávaného Odpadu bez 

nekompostovateľných prímesí. V prípade zistenia nepovolených prímesí pri preberaní 
Odpadu sa toto považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

 
 

Článok 5. 
Osobitné dojednania 

 
 
5.1  Zodpovednosť za manipulovanie s Odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza 

z Dodávateľa na Odberateľa  v deň prevzatia Odpadu. 
 
5.2   Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných 

strán formou písomných očíslovaných dodatkov  po obojstrannom súhlasnom podpise 
oprávnených účastníkov zmluvy. 

 
5.3   V prípade zmeny platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve majú obe zmluvné 

strany právo požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú 
z nových právnych predpisov. Ak sa nedohodnú, má každá zo strán právo odstúpiť od 
zmluvy. 

 
5.4   Odberateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste odberu odpadu.   
 
5.5   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. 

 
 

Článok 6. 
Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  



   
6.2 Platnosť zmluvy končí: 

   6.2.1   Písomnou dohodou oboch zmluvných strán podpísanou jej oprávnenými 
zástupcami. 

   6.2.3  Odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností druhej 
zmluvnej strany a to : 

 6.2.3.1  Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť 
            - podľa čl.5. ods. 5.3. Zmluvy  
            - v prípade podstatného porušenia zmluvy   zo strany Odberateľa  a to pri 

opakovanom  bezdôvodnom neplnení si povinností Odberateľom podľa 
tejto Zmluvy najmä však preberanie Odpadu,  

6.2.3.2   Odberateľ   je oprávnený od Zmluvy odstúpiť 
              - podľa čl.5. ods. 5.3. Zmluvy 

- v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Dodávateľa a to 
porušenie povinnosti dodať Odpad bez nepovolených  prímesí podľa 
čl. 4  ods. 4.2. tejto Zmluvy 

- Dodávateľ mešká s úhradou svojho peňažného záväzku podľa bodu 
2.3. článku 2. Zmluvy dlhšie ako 30 dní 

6.2.4  Výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu.  
 

6.3  Odstúpením od tejto Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 
odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 
odstúpenia, inak je neplatné. 

 
6.4   Výpoveď musí byť písomná a musí byť druhej strane doručená. Výpovedná lehota je 

trojmesačná a  začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

  
6.5   Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu uvedenú 
v záhlaví Zmluvy alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane do podateľne, ak 
medzi zmluvnými stranami nebola písomne neskôr oznámená adresa na doručovanie. 

 
6.6    Pokiaľ  si adresát, ktorému je písomnosť určená z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, 

považuje sa táto za doručenú na 5. deň odo dňa vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď 
sa adresát o doručení nedozvedel. 

 
Článok 7. 

Záverečné ustanovenia  
 
7.1 Nájomná Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke Odberateľa.  

 
7.2 K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnym 
orgánom obidvoch Zmluvných strán alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu. 

 



7.3 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 
7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich 

identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr 
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú 
považovať za zmeny vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto zmluve.  

 
7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 
7.6 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy 
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.  

 
7.7 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Dodávateľ a 2 

Odberateľ. 
 
7.8 Prípadné spory sa budú snažiť obe zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. 

V prípade, že medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode, rozhodne o spore vecne 
a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.   

 
7.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, 

porozumeli jej  a na znak a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a 
slobodnej vôli, ju podpísali. 
 

7.10 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :  
prílohe č.1  -  Prevádzkový poriadok RCZ BRO v  Nemšovej  
príloha č.2 - Rozpis jednotkových cien  

 
 
          V Trenč. Tepliciach, 04.04 2016                                   V Nemšovej, 6. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
       ........................................................                         ...................................................... 

  Ing. Karol Vojtáš                  Ing. František Bagin  
      riaditeľ TsM       primátor mesta  


