
ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM 
č.96/2019 

uzavretá podľa ustanovenia§ 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s§ 81 ods. 13 zák. č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva"), 

medzi zmluvnými stranami: 

Spoločnosť: 

Sídlo: 

IČO: 
IČ DPH: 

Ing. Marián Palček PAL-KOV 
Zdn1že11ie Ing. Marián Palček PAL-KOV 

a Andrej Hlatký A.H. METAL 

Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom 

32 290 381 
SK1020505673 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s. 

IBAN: SK0509000000000364097173 
Výpis zo ŽR: 

zástupca 
združenia: 

a 

Mesto: 

Sídlo: 

IČO : 

D I Č : 

zastúpená: 

č. 302 - 3515 vydaný OÚ Trenčín odbor 
živnostenského podnikania 
Ing. Marián Palček - majiteľ 

(ďalej len„spoločnosť") 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

00 317 209 
2021339276 

Mgr. Peter Wolf - primátor 
(ďalej len „ mesto") 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

1. 

Predmet zmluvy 

1.1. Spoločnosti vzniká právo nakladať s odpadom uvedeným v bode 1.3 na území mesta 
Dubnica nad Váhom dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, za podmienok a v 
rozsahu uvedenom v tejto zmluve. 

1.2. Spoločnosť vykonáva zber, výkup, prepravu a zhodnocovanie odpadov v meste Dubnica 
nad Váhom v zberových prevádzkach: 

• Objekt OU 19, Lieskovec 833/11 O, Dubnica nad Váhom, KNC 761 /111 k. ú. Prejta 
• Objekt OS 37, Lieskovec 840/117, Dubnica nad Váhom, KNC 761 /102 k. ú. Prejta 



1.3. Pre účely tejto zmluvy sa komunálnym odpadom podľa Kata lógu odpadov (vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č . 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) rozumie: 
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1.4. Spoločnosť na území mesta Dubnica nad Váhom môže vykonávať školský zber odpadu 
katalógové číslo 20 01 01 papier a lepenka O. Spoločnosť na uvedenú činnosť musí mať 

uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. V súčasnosti platná Zmluva 
č . V-Z-15022017-099 

11. 

Doba trvania platnosti zmluvy a jej zánik 

2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu platnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Ilava, 
odborom starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-1 L-OSŽP-2018/000025-002 ON D zo 
dňa 07.02.2018. (Príloha č. 1) 



2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy zanikne dohodou strán, alebo 
vypovedaním zmluvy: 

a) Dohoda zmluvných strán o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. 
b) Platnosť zmluvy podľa bodu 2.2. písm. a) zaniká ku dňu na ktorom sa zmluvné 

strany dohodli. 
c) Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom vypovedanie musí 

mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť 
prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

III. 

Povinnosti spoločnosti pri nakladaní s odpadmi 

3.1. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a výkup odpadov a následne sama alebo 
prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať prepravu, zhodnocovanie, prípadne 
zneškodňovanie vyzbieraných odpadov v súlade s týmito pravidlami: 

a) pri zbere a výkupe odpadov postupovať v súlade s platným programom odpadového 
hospodárstva mesta, týkajúcom sa komunálnych odpadov. 

b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi (preprava treťou osobou, 
zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie) boli vykonávané v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej 
republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoré sa týkajú 
nakladania s komunálnymi odpadmi, 

c) zabezpečiť prednostne prípravu na opätovné použitie, v prípade, ak to nie je možné 
a účelné zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu, 

d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné 
pripraviť na opätovné použitie alebo materiálovo zhodnotiť) bol prednostne 
energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo účelné . 

3.2. Spoločnosť sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými na 
základe tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 
znení neskorších predpisov), oddelene viesť a uchovávať evidenciu pod ľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č . 366/2015 Z. z., o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti o množstve prijatých odpadov, spôsobe 
zabezpečenia zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu, a za každý ukončený 
kalendárny rok zasielať mestu vyplnené "Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu" do 
31. januára nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka. 

3.3. Spoločnosť je povinná: 
a) pri zbere alebo výkupe odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí 

a ku škodám na životnom prostredí a majetku, 
b) zamedziť takému konaniu, v dôsledku ktorého by došlo k umiestneniu už vyzbieraných 

odpadov do zberných nádob na komunálne odpady, umiestnených na území obce 
v rámci ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov. 

3.4. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosťou . 



IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 . V prípade zmeny platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve majú obe zmluvné strany 
právo požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré budú vyplývať 

z nových právnych predpisov. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli , že vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta. 

4.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch z ktorých si spoločnosť ponechá 1 rovnopis 
a mesto 2 rovnopisy. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali , jednotlivým ustanoveniam zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, 
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

V DUBNICI NAD VÁHOM, DŇA 3!.:r!!!..' ... R-2.f.9.. V DUBNICI NAD VÁHOM, DŇA }g„„~~'. . ..?.r;ŕ9 

PJ.\t- •<ov 
Ing. Marián PALČEK @ J 

018 41 Dubnica nad Váhom ,----;:..., /1 .; /. 
IČO: 32290381-IČ DPH: SK1020505673 / '-J.11 ť/l 

Ing. Marián Palček, zástupca 

Združenie Ing. Marián Palček PAL-KOV 

a Andrej Hlalký A.H. METAL 




