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Zmluva o zneškodnení odpadu uzavretá podľa 
 §  536 Obchodného zákonníka 

 
 
Zneškodňovateľ odpadu:   
Obchodné meno:   Ekoservis Svidník, s.r.o.   
Sídlo:  Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník 
zastúpený:  PaedDr. Štefan Čarný, konateľ 
Bankové spojenie:   OTP banka, a.s. 
Číslo účtu:     14522600 / 5200 
IČO:  36 517 089 
DIČ:             SK2022211873 
Výpis z OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 17420/P 
ďalej len zneškodňovateľ 
 
 
Dovozca odpadu 
Obchodné meno:  OBEC Zborov 
Sídlo:  Lesná 10, 086 33 Zborov 
Zastúpený:  Ján Lukáč, starosta 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bardejov 
Číslo účtu:  726522/0200 
IČO:  00322741 
DIČ:  2020624804 
Telefón:                                               0908 976 927 
 
ďalej len dovozca 
 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu 
 
 

1. Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je zneškodňovanie odpadov od dovozcu na skládke odpadov 
      Šemetkovce, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. na základe  
      Integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou Životného prostredia.  
      Dovozca odpadu bude na skládku vyvážať tieto odpady: 
 
 
Katalógové číslo   Názov odpadu                           Kategória            
200307                   Objemný odpad                                 O                                    

 
 
 
 

2. Doba účinnosti zmluvy 
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania  
       zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť dňom zahájenia prevádzky skládky. 
 
3. Záväzky zmluvných strán 
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3.1 Zneškodňovateľ odpadu umožní dovozcovi odpadu po celý čas platnosti zmluvy užívať 
      skládku za podmienok, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. 
3.2 Prepravu odpadov na skládku bude zabezpečovať dovozca odpadu. 
3.3 Množstvo zneškodnených odpadov bude stanovené na certifikovanej váhe na skládke 
      odpadov Šemetkovce. Vážny lístok bude podkladom pre fakturáciu. 
3.4 V prípade, že v odpade sa objaví iný škodlivý odpad, ktorý nebol dopredu odsúhlasený  
      a nie je vhodný pre zneškodnenie na skládke odpadov Šemetkovce, bude na náklady  
      dovozcu vrátený dovozcovi odpadu. 
 
4. Cena 
4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená takto : 
Katalógové číslo   Názov odpadu                       Kategória              Cena v EUR/t 
           
200307                  Objemný odpad                               O    30,- 
 
 
Cena je uvedená bez zákonného poplatku za uloženie odpadu podľa Prílohy č. 1 zákona  
č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov platných na rok 2011 a bez DPH. 
  
4.2 Zneškodňovateľ bude faktúrovať za odobraný a zneškodnený odpad mesačne.  
      Fakturácia sa vykoná do 7 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca. 
4.3 Splatnosť faktúry je stanovená do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 
4.4 Cena podľa bodu 4.1  môže byť upravená len so súhlasom oboch zmluvných strán a to 
      dodatkom k tejto zmluve. 
 
5. Odstúpenie od zmluvy 
5.1 Vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený: 
      a/ výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac. 
      b/ odstúpením zneškodňovateľa, ktorý môže odstúpiť od zmluvy, ak dovozca, aj napriek 
          upozorneniu, nezaplatil fakturovanú cenu ani do dvoch mesiacov od jej splatnosti. 
      c/ odstúpením dovozcu, ktorý môže od zmluvy odstúpiť, ak zneškodňovateľ nesplní  
          predmet zmluvy a záväzky, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. 
 
6. Záverečné ustanovenia 
6.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 
      ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace v súlade s Obchodným  
      a Občianskym zákonníkom. 
6.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonávať len písomnou dohodou zmluvných 
      strán formou dodatkov k tejto zmluve. 
6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
6.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
Vo Svidníku dňa 13.10.2015 
 
 
 
 
 
....................................................                        ....................................................... 
           dovozca odpadu                                              zneškodňovateľ odpadu 

 


