
Z M L U V A  
na dodávku odpadov 

uzatvorená v súlade so znením § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov  

__________________________________________________________________________________ 

I. Zmluvné strany 

 

1) Dodávateľ 

 
Názov organizácie:   
         
Zastúpený:        
IČO:        
IČ DPH:       
Prevádzka:          
 
2) Odberateľ 

Názov spoločnosti:  Technické služby Ružomberok a.s.  
    Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok  
    Obchodný register Okresného súdu Žilina  
Zastúpený:   Oddiel: Sa  Vložka číslo: 10250/L  
    Ing. Pavol JELENÍK, PhD., predseda predstavenstva a       
                                                    riaditeľ spoločnosti  
IČO:    36 391 301  
IČ DPH:   SK 2020124766 
  

II. Účel zmluvy 

Účelom zmluvy je zabezpečenie zmluvného partnera na odber odpadov, ktoré vznikajú pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet ich podnikania, ako to pre pôvodcu odpadu 
vyplýva zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. v znení neskorších predpisov. 

 

III. Predmet zmluvy  

1) Predmetom zmluvy je nakladanie s odpadmi špecifikovanými v prílohe č.1 tejto zmluvy.  
2) Odberateľ sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje 
 poskytovať  dodávateľovi  odber  odpadov  podľa  ods. 1  v  závislosti  od  ich  druhu  buď 
 v objekte Technických  služieb  Ružomberok, a.s. ( Pivovarská  9,  Ružomberok ) na alebo v mieste 
prevádzky dodávateľa. 
3) Dodávateľ sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje platiť 

odberateľovi dohodnutú odplatu za odber odpadu.  

 

 



IV. Podmienky zmluvy 

1) Dovoz alebo dočasné uskladnenie odpadov zabezpečí dodávateľ.  
2) Odberateľ umožní dodávateľovi odovzdať odpady:  
 a) v objekte Technických služieb Ružomberok, a.s., Pivovarská 9 v pondelok, stredu a piatok od 

10.00 do 16.00 hod., 
     b)    v nádobách na to vyhradených v mieste prevádzky dodávateľa odvozom. 
3) Pre odpady uvedené v prílohe č.1 je odberným miestom objekt Technických služieb Ružomberok, 

a.s., Pivovarská 9. 
4) Odpad bude pred odovzdaním zaradený podľa Vyhlášky Ministerstva Životného prostredia SR č. 

365/2015 Z.z., následne sa stanoví jeho množstvo a údaje sa zaznamenajú do evidencie odpadov.  

 

V. Odplata za odber odpadu  

1) Zmluvné strany sa dohodli na odplatách za jednorazový, nepravidelný odber odpadov, ak je 
miestom odberu odpadov objekt Technických služieb Ružomberok, a.s.,  Pivovarská 9, kde 
dodávateľ zaplatí odberateľovi za skutočne odovzdané množstvo uvedených odpadov podľa 
prílohy č.1 na základe vážneho lístka vystaveného odberateľom priamo v objekte Technických 
služieb Ružomberok, a.s., Pivovarská 9.  

2) Zmluvné strany sa dohodli na ročnom manipulačnom poplatku určenom za pravidelný, priebežný 
odber odpadov uvedených v prílohe č.2, ak je miestom odberu objekt Technických služieb 
Ružomberok, a.s. na Pivovarskej ulici č.9 (všetky odpady z prílohy č.2) alebo miesto prevádzky 
dodávateľa (odpady z prílohy č.2 okrem kategórie 16). Výška manipulačného poplatku sa 
stanovuje na daný kalendárny rok podľa prílohy č.3. Po prekročení predplateného manipulačného 
poplatku za hmotnostný limit stanovený v prílohe č.3 zaplatí dodávateľ nový manipulačný poplatok 
podľa príslušnej hmotnostnej kategórie.  

3) K odplatám uvedeným v ods.1 a ods. 2 tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH.  

 

VI. Platobné podmienky 

1) Odplaty podľa čl. V. ods. 1) sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Technických služieb Ružomberok, 
a.s. po každom odbere odpadu. Odberateľ si vyhradzuje právo raz ročne aktualizovať cenník v 
prílohe č.1 aj bez písomného súhlasu dodávateľa. 

 
2) Odplaty podľa čl. V. ods. 2) sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Technických služieb Ružomberok, 

a.s. najneskôr v deň prvého odberu odpadu. Odberateľ si vyhradzuje právo raz ročne aktualizovať 
cenník v prílohe č.3 aj bez písomného súhlasu dodávateľa. 

 
3) Ak dodávateľ neuhradí dohodnutú odplatu podľa čl. V., je odberateľ oprávnený odložiť plnenie 

všetkých svojich povinností z tejto zmluvy až do jej uhradenia.  

4) Odberateľ nesmie postúpiť, založiť vo forme záložného práva, alebo inak zaťažiť svoje 
pohľadávky, práva a záväzky alebo ich časť podľa tejto zmluvy v prospech tretej osoby bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti 
odberateľom  má dodávateľ právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

 



VII. Trvanie zmluvy 

1) Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

2) Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu s 1- mesačnou 
výpovednou lehotou. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia.  
2) Akékoľvek zmeny a doplnky v zmluve môžu byť vykonané výhradne písomne a to po vzájomnej 

dohode obidvoch zmluvných strán.  
3) Zmluva je na znak súhlasu a slobodne prejavenej vôle obojstranne podpísaná.  
4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie 
a odberateľ druhé vyhotovenie. 

5) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1  – Cenník za nakladanie s odpadom, ktorého odberným miestom je objekt Technických 
služieb Ružomberok, a.s. 

Príloha č. 2  – Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať v rámci ročného manipulačného poplatku 

Príloha č. 3 – Ročný manipulačný poplatok   

 

V Ružomberku dňa: 

 
 
 
 
Za dodávateľa:       Za odberateľa: 
        Technické služby Ružomberok a.s. 
 

 

 

...........................................     ........................................... 
        Ing. Pavol JELENÍK, PhD.,  
        predseda predstavenstva a riaditeľ 
        spoločnosti 


