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ZMLUVA 
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Obchodného zákonníka 

a § 81 ods.13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov: Obec Chorvátsky Grob 

Sídlo: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 

V mene kotrej koná: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka 

IČO: 

e-mail: 

00 304 760 

starosta@chorvatskygrob.sk 

(ďalej len „obec“)  

a 

 

Názov:               sEKO recyklačné centrum s.r.o.  

Sídlo: 

Registrácia:  

Záhradnícka 71,  821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 

Obch. register OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 150833/B 

Zastúpená: Ing. Matej Kobera, konateľ a Mgr. Peter Pavelko, konateľ 

IČO: 

e-mail: 

53 613 104 

pavelko@seof.sk 

(ďalej len „spoločnosť“)  

(obec a spoločnosť  ďalej splu ako „zmluvné strany“) 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 
 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s 
nasledovnými zložkami komunálneho odpadu, ktorý bude preberaný do Zberného dvora spoločnosti v 
katastrálnom území obce Chorvátsky Grob (ďalej len „Zberný dvor“) z územia obce Chorvátsky Grob a 
zaradený podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do skupiny 20 Komunálne 
odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek 
z triedeného zberu: 

 

  (ďalej len „odpady“). 

 

2. Spoločnosti vznikne právo nakladať s odpadmi uvedenými v odseku 1 z územia obce 
Chorvátsky Grob dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v rozsahu a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 
 

3. Spoločnosť bude vykonávať odber vyššie uvedených odpadov do Zberného dvora. 
 

 

 

 

Kat. číslo 

 

Názov odpadu kategória 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 08 Drobný stavebný odpad O 

20 01 38 Drevo  O 

20 02 02 Zemina a kamenivo  O 
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Čl. 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

1. 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 podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
v znení neskorších predpisov o množstve prijatých odpadov, spôsobe zabezpečenia 
zhodnotenia,  prípadne zneškodnenia odpadu a za každý ukončený kalendárny rok zasielať obci 
vyplnené tlačivo „oznámenie o odbere komunálnych odpadov“ do 31. januára nasledujúceho 
roka. Vyplnené tlačivo bude spoločnosť zasielať obci elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví 
zmluvy. 
 

2. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na území obce Chorvátsky Grob môžu činnosť, aká je 
predmetom tejto zmluvy, vykonávať aj iné subjekty. 

 

 
Čl. 3 

Spôsob a podmienky nakladania s odpadmi  

 

1. Spoločnosť sa zaväzuje preberať odpady do Zberného dvora. Odplata za odber a nasledne ďalšie 
nakladanie s prebratym odpadom bude dohodnuté v samostatnej zmluve. Spoločnost sa 
následne zaväzuje zabezpečovať aj prepravu a zhodnocovanie vyzbieraných odpadov v súlade 
s týmito pravidlami: 
a) pri preberaní odpadov do Zberného dvora postupovať v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. 

o odpadoch v platnom znení,  
b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej republike, 
ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré sa týkajú nakladania s komunálnymi 
odpadmi, 

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu, 
d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné materiálovo 

zhodnotiť) bol prednostne energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo účelné. 
 

2. Spoločnosť je povinná: 

a) pri nakladaní s odpadmi postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám 
na životnom prostredí a majetku, 

b) umožniť obci kontrolovať plnenie zmluvy, a to predložením písomných dokladov súvisiacich  
s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy. 
 

3.  V prípade, ak bude kontrolou zistený nesúlad činnosti spoločnosti s príslušnými právnymi 
predpismi, je spoločnosť povinná dať svoju činnosť do súladu so všeobecne záväznými predpismi 
v lehote, na ktorej sa s obcou pri vykonaní kontroly dohodne. 
 

4. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať obci súčinnosť pri plnení jej povinností voči príslušnej 
Organizácii zodpovednosť výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o spolupráci, ak 
prebraté odpady spadajú pod RZV (Rozšírenú zodpovednosť výrobcov). 

 

 

Čl. 4 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať bez uvedenia dôvodu každá zo 
zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah možno ukončiť aj odstúpením od zmluvy v prípade 
podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy, alebo právnych predpisov. Za podstatné 
porušenie sa považuje opakované (2x a viac) porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy, 
pričom k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote, ktorú na to určí porušujúcej strane v písomnej 
výzve oprávnená strana. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie sa stane účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane.  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je bezodplatná.  
2. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú 

v nej osobitne upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy, vrátane jej všetkých príloh, je možné vykonať len po vzájomnej 
dohode zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, inak sú také zmeny a doplnenia neplatné. 

4. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola 
táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné 
alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo 
nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú 
aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac 
zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy. 

5. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo oprávnenie 
doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z 
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne 
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana 
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená 
odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v 
prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň 
odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Každá 
zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na 
doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej 
strany, ktorá svoju povinnosť porušila. V prípadoch, ktoré určuje táto zmluva, možno doručovať aj 
elektronicky, e-mailom na adresy zmluvných strán uvedené v úvode tejto zmluvy. 

6. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú na 
to plne oprávnené osoby. 

7. Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis si ponechá obec  
a jeden (1)  rovnopis  si ponechá spoločnosť. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR podľa 
§ 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

 

V Chorvátskom Grobe dňa 21.09.2022 

 

         Obec Chorvátsk Grob                                                   

 

 

 

............................................................... 

       JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová      

        starostka 

V Bratislave dňa 21.09.2022 

 

            sEKO recyklačné centrum s.r.o. 

 

 

 

......................................  .......................................... 

            Ing. Matej Kobera              Mgr. Peter Pavelko  

        konateľ                             konateľ                             

 


