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ZMLUVA  

č. 88888801 

o nakladaní s komunálnym odpadom 
výkup vytriedenej zložky komunálnych odpadov - papiera 

uzatvorená v zmysle § 269 a následne Zákona č. 513 / 1991 Zb. – Obchodný zákonník 

v platnom znení  

 

medzi 
 

Objednávateľ  : Obec Selec 

     Obecný úrad Selec     

      913 36 Selec 

Zastúpený  : MVDr. Stanislav Svatik, starosta obce 

IČO   : 311 952 

DIČ   : 2021079929 

Kontaktná osoba : MVDr. Stanislav Svatik, starosta obce, 032/649 68 34 

ďalej len ako „objednávateľ“ 

 

a 
 

Zhotoviteľ  : Marius Pedersen, a.s. 

  Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

Prevádzka :    Trenčín, Zlatovská 2200, 911 05  Trenčín 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/ R 

Zastúpený  : Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

     Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 

V zastúpení : Ing. Miroslav Zavřel, riaditeľ prevádzky, podľa plnej moci zo dňa 14.3.2018 

                 

Meno osoby splnomocnenej k rokovaniu vo veciach : 

a) zmluvných : +421 902 999 442, murko.l@mariuspedersen.sk 

b) technických  : +421 902 947 853, krizakova.m@mariuspedersen.sk 

Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  

Číslo účtu  : 25818343/7500 

IBAN:   : SK70 7500 0000 0000 2581 8343 

BIC   : CEKOSKBX 

IČO   : 34 115 901 

DIČ   : 2020386148 

IČ DPH  : SK2020386148 

ďalej len ako „zhotoviteľ“ 

 

Článok I. 

Základné pojmy 

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 

Zákon - č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

Zhotoviteľ – podnikateľ vykonávajúci nakladanie s odpadmi na základe súhlasu podľa § 97 ods. 1 

písm. c) alebo d) zákona o odpadoch, alebo na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch 

Objednávateľ – obec ako držiteľ odpadu z papiera ako triedenej zložky komunálneho odpadu, ktorým 

sú odpady z papiera z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb 

Zberová akcia – je občasný, vopred dohodnutý odber papiera zo škôl na území obce za odmenu 

formou protihodnoty za nový papierenský tovar alebo za inú odmenu. Odmena prináleží priamo škole, 

ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie. Za účelom zhromaždenia odpadu pre zberovú akciu 

bude využívané nákladné vozidlo vykonávateľa s vyzdvihnutím odpadu priamo v škole. 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou Selec  a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. vo veci 

vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia vytriedenej zložky komunálnych 

odpadov - papiera. 

Zberová akcia predstavuje zber odpadu na území objednávateľa v zmysle podmienok § 81 ods. 

13, 14 a 15 zákona o odpadoch a následné zabezpečenie zhodnotenia takto odobratého odpadu. 

2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch. 

3. Za zberanú triedenú zložku komunálnych odpadov je pre potreby tejto zmluvy považovaný 

nasledujúci druh odpadu zaradeného podľa Vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, takto: 

20 01 01   papier a lepenka 

Pod triedeným papierovým odpadom pre účely tejto zmluvy sa rozumejú: noviny, časopisy, 

katalógy, zošity, knihy bez tvrdej vrchnej vrstvy, letáky, kancelársky papier. Kartónové obaly sa 

nezbierajú ani nevykupujú za odplatu. 

 

 

Článok III. 

Odmena alebo cena za zberovú akciu 

1. Táto zmluva je bezodplatná. 

2. Odmena za odobratý odpad v rámci vykonania zberovej akcie prináleží priamo škole, ktorá daný 

odpad odovzdala do zberovej akcie. 

3. Odmena bude vo forme protihodnoty za nový papierenský tovar, podľa aktuálnej ponuky 

zhotoviteľa. 

4. Ak bude odmena vo forme finančného ohodnotenia, cena bude stanovená dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s dodávateľom odpadu. Cena 

prináleží priamo škole, ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie. 

 

 

Článok IV. 

Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

1. Objednávateľ je povinný: 

a) Umožniť vykonávanie zberovej akcie na svojom území 

b) Umožniť vykonávanie informačnej činnosti na svojom území o možnosti odovzdávania 

odpadu v zberovej akcii 

2. Zhotoviteľ je povinný: 

a) pri vykonávaní činností v zmysle tejto Zmluvy plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o odpadoch 

b) oznamovať objednávateľovi, na ktorého území sa výkup odpadu uskutočňuje, termín 

vykonania zberovej akcie 

c) V zmysle § 16 ods. 3 zákona o odpadoch mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona 

o odpadoch s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má objednávateľ 

uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch 

d) zaradiť a evidovať odpad odobratý v rámci tejto zmluvy v zmysle Vyhlášky MŽPSR č. 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, ako k.č. 

20 01 01 - papier a lepenka 

e)    predložiť na vyžiadanie objednávateľa doklady s úplnými a pravdivými informáciami 

preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti objednávateľa; na základe žiadosti poskytnúť aj kópie dokladov v zmysle 

ustanovení § 14 zákona o odpadoch 

f)    objednávateľ zároveň berie na vedomie, že vykonávateľ je oprávnený zhromažďovať prevzatý 

odpad tri roky v zariadení na zber alebo zhodnotenie odpadu pred jeho odovzdaním na 

zhodnotenie 

g) zasielať obci vyplnené tlačivo „Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu“ uvedené v prílohe 

č.11 vyhlášky č. 366/2015 Z.z., a to do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok. 
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3.   Prevzatie zodpovednosti: 
a) Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa tejto zmluvy prechádza z objednávateľa 

na zhotoviteľa okamihom prevzatia odpadu. 

 

 

Článok V. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Platnosť zmluvy končí: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

b) uzatvorením inej zmluvy, ak sa tak obidve zmluvné strany dohodnú 

c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán i bez udania dôvodu, s výpovednou 

lehotou 3 (tri) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane 

d) odstúpením od zmluvy. Obe zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak 

druhá strana nesplní záväzky a povinnosti, vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy. Odstúpenie 

od zmluvy musí byt' vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodov odstúpenia a musí 

byt' doručené druhej zmluvnej strane. 

e) ukončením zmluvy medzi objednávateľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov, 

spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. 
f) ukončením zmluvy medzi zhotoviteľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov, spoločnosťou 

NATUR-PACK, a.s. 
 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle 

objednávateľa. 

2. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany 

také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných strán 

formou podpísaných písomných dodatkov. 

4. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

platného Obchodného zákonníka SR. 

5. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo súdnou cestou podľa práva platného 

v Slovenskej republike. 

6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu 

prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito 

a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom exemplári. 

 

V Trenčíne, dňa .............................                    V Selci  , dňa ............................. 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

Marius Pedersen, a.s.            Obec Selec                
Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva    MVDr. Stanislav Svatik, starosta obce                                       

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva     

v zastúpení: Ing. Miroslav Zavřel, riaditeľ prevádzky,  

podľa plnej moci zo dňa 14.3.2018            


