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435/2020/RŽP 
Zmluva o likvidácii odpadu 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:     
Mesto Dubnica nad Váhom  
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 00 317 029 
DIČ: 2021339276 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7 a) zák. č. 222/2004 Z. z.  
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
Oprávnený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Milan Blaško 
Tel kontakt: 042/44 55 762 
E-mail: milan.blasko@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:     
CEMMAC a.s. 
Cementárska 14 
914 42 Horné Srnie  
IČO: 31 412 106 
DIČ: SK2020383695 
Zastúpené: Ing. Martinom Kebískom, MBA, predsedom predstavenstva 
          Ing. Robertom Jánskym, prokuristom 
Tel. kontakt: 032/65 88 237 
E-mail: r.jansky@cemmac.sk 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť bezplatné 

zneškodnenie nižšie uvedených odpadov pre objednávateľa a záväzok 
objednávateľa zabezpečiť dopravu odpadov určených na zneškodnenie do miesta 
určeného poskytovateľom.  
 
V zmysle vyhlášky 365/2015 ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov ide o odpad 
katalógové číslo 19 12 04 – plasty a guma kategória O v množstve cca 800 ton 
v požadovanej frakcii (veľkosti) max. 25 mm.  
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2. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený zneškodňovať - energeticky zhodnotiť druh 

odpadu uvedený v ods. 1 tejto zmluvy.   
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ je povinný doručiť odpad do sídla Poskytovateľa vo viacerých várkach 

v termíne od 1. 2. 2021 – 31.3.2021. Dovoz odpadu je Objednávateľ povinný oznámiť 
Poskytovateľovi vždy minimálne 3 dni pred plánovaným dovozom a to telefonicky, 
príp. mailom uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.  

 
2. Objednávateľ je povinný doručiť odpad v kontajneroch a označiť ich príslušným 

katalógovým číslom.  
 
3. Poskytovateľ je povinný doručený odpad prevziať a zneškodniť. 

 
4. Poskytovateľ je povinný zneškodniť doručený odpad v termíne najneskôr do 31. 5. 

2021.  
 

5. Poskytovateľ je povinný po zneškodnení doručeného odpadu vydať Objednávateľovi 
doklad o likvidácii/zhodnotení odpadu a to do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na 
jeho zneškodnenie.  

 
 
 

Článok IV 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa vyskytnú trvalé 

prekážky majúce charakter vyššej moci, ktoré mu znemožnia riadne plnenie 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  
 

2. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak na jeho strane 
nastanú také skutočnosti, ktoré mu bránia v splnení jeho záväzku v zmysle tejto 
zmluvy.  

 
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 5. 2021.   

 
 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1.   Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu. 
 
2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená v súlade s §47a odsek 1 Občianskeho zákonníka.  
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3. Zmluvu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou  
písomného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú.  
 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa ..................                     V Hornom Srní, dňa ........................ 
 
 

..........................................     ........................................... 
                Ing. Milan Blaško              Ing. Martin Kebísek, MBA 

        Vedúci stavebného úradu,       predseda predstavenstva CEMMAC a.s. 
oddelenia výstavby, životného prostredia     
      a dopravy Mestského úradu 
v Dubnici nad Váhom – na základe poverenia 

 
         ........................................... 
                        Ing. Robert Jánsky 
            prokurista CEMMAC a.s. 


