
ZMLUVA O VÝVOZE A NAKLADANÍ  

S ODDELENE VYZBIERANÝM POUŽITÝM ŠATSTVOM 
uzavretá v zmysle ust. § 269 ODS. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v spojení so zák,. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení 

v znení neskorších predpisov  

medzi účastníkmi: 

 

 

  

Držiteľ odpadu :    Obec Benice 

                     so sídlom : Benice 69 

                                IČO: 00647373  

                                DIČ: 2020591760 

                                IČ DPH : nie je platcom DPH 

                                štatutárny orgán : Ing. Milan Remšík – starosta obce 

                                IBAN : SK65 5600 0000 0030 0010 6001 

                                email : oubenice@gaya.sk; benice@benice.sk  

                                tel. : 043/4294 352 

 

Povinný            :     Zdeno Mišutka 

                                miesto podnikania : 013 56 Hvozdnica 405 

                                IČO : 40068617  

                                DIČ : 107050748 

                                IČ DPH : 

                                podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia OÚ Žilina č. 501-3416 

                                IBAN : SK64 0200 0000 0014 0745 3954 

                                email : zdeno.misutka@gmail.com 

                                tel. : + 421 911 258 472 

 

  

ktorí účastníci súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú k právnym úkonom 

spôsobilí a oprávnení a podľa svojej slobodnej a vážnej vôle uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu 

(ďalej len „zmluva“) za nasledujúcich podmienok: 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

• Obec Benice na svojom území zabezpečuje a vykonáva zber oddelene vyzbieraného 

použitého šatstva , ktoré je pôvodcami odpadu umiestňované do k tomu určených 

kovových kontajnerov uvedených v bode 1.2. tejto zmluvy. Takto vykonávaný zber je 

definovaný Určenými zložkami komunálneho podľa Katalógu odpadov odpadu 

nasledujúco :  

         Katalógové číslo     Názov odpadu                                       Kategória odpadu :  

         20 01 10                  šatstvo                                                                O  

         20 01 11                  textílie                                                                O  

         20 01 99                  odpady inak nešpecifikované (obuv)                 O  

• Obec Benice je výlučným vlastníkom kovových kontajnerov na textil  výklopom 

s rozmermi 1100 mm x 1160 mm x 2150 mm a príslušenstva tvoriaceho  odkvapových 

striešok nad vhodom dvierok vybavených zámkom s možnosťou univerzálneho kľúča  

uzamykania kontajnera. 
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II. 

Predmet zmluvy 

• Zmluvné strany sa dohodli, že Povinný je v prospech Držiteľa odpadu povinný 

bezodplatne na vlastné náklady vykonávať vývoz – prepravu  odpadu umiestneného 

v kontajneroch Držiteľa odpadu uvedených v čl. I. tejto zmluvy, a to v rozsahu 1 x 

mesačne. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom začatia vývozu t. j. okamihom otvorenia 

kontajnera sa povinný stáva držiteľom odpadu nachádzajúceho sa v kontajneri, pričom je 

oprávnený a povinný s daným odpadom nakladať v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch v aktuálnom znení, najmä tento prepraviť, zhodnocovať vrátane jeho 

triedenia a zneškodňovania a uloženia na skládku odpadov. 

 

 

III. 

Vedľajšie ustanovenia 

• Obec Benice ako Držiteľ odpadu je povinná zabezpečiť plnú funkčnosť kontajnerov 

uvedených v čl. I. tejto zmluvy. V prípade nefunkčnosti kontajneru, ktorá bráni alebo vo 

výraznej miere sťažuje prístup k odpadu v ňom umiestnenému, Povinný nie je povinný 

vykonať vývoz – prepravu v zmysle tejto zmluvy. O nefunkčnosti kontajneru je Povinný 

Obec Benice ako Držiteľa odpadu informovať. K ďalšiemu vývozu – preprave v zmysle 

tejto zmluvy Povinný pristúpi po sfunkčnení kontajneru, o ktorej skutočnosti ho bude 

Obec Benice ako Držiteľ odpadu informovať. 

• Povinný 1 x ročne Obci Benice ako držiteľovi odpadu doručí „Evidenčný list odpadu“ za 

účelom splnenia evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v zmysle vyhl. č. 366/2015 Z.z. v 

znení nasledujúcich právnych predpisov.  

• Povinný vyhlasuje, že dáva Obci Benice ako Držiteľovi odpadu súhlas v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 

spracovávanie osobných údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, na vedenie evidencie a na jej zverejnenie v zmysle článku VI. bod 6.3. tejto 

zmluvy.  

IV. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

• Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v platnom znení zo strany kupujúceho.  

• Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a 

príloh bude zverejnená kupujúcim na jeho webovej stránke https://www.benice.sk a v 

Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne 

zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej 

podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 

obchodného tajomstva.  

• Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po zverejnení, pričom rozhodujúce je prvé 

zverejnenie zmluvy.  

• O zverejnení zmluvy podľa bodu 6.3. svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

Obec Benice vydá 2 vyhotovenia potvrdenia o zverejnení zmluvy, z toho jedno pre 

predávajúceho a jedno pre kupujúceho 

• Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

• Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán neoznámi písomne strane druhej v lehote do jedného 

mesiaca pred dňom, ktorým má doba trvania tejto zmluvy skončiť, že na jej predĺžení 

https://www.benice.sk/


nemá záujem, predlžuje sa doba trvania tejto zmluvy vždy o jeden nasledujúci kalendárny 

rok. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

• Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a určitej vôle oboch jej účastníkov, 

títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok. 

• Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom povinný obdrží jeden a držiteľ dva 

jej rovnopisy. 

• Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať len vo forme písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

• Účastníci sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať  

na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, 

keď bola odosielateľovi vrátená, i keď sa o tom adresát nedozvedel. Akúkoľvek zmenu 

adresy na doručovanie je účastník, u ktorého k zmene došlo, povinný bezodkladne 

písomne oznámiť druhému účastníkovi spolu s uvedením novej adresy pre doručovanie. 

• Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

• Ak niektoré z ustanovení zmluvy budú z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo 

nevykonateľné, budú tieto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia oddelené od 

zvyšných ustanovení, ktoré zostanú medzi zmluvnými stranami v platnosti. 

• Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, túto v celom rozsahu schvaľujú a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

                   

 

 

 

v Beniciach, dňa 19.01.2023                    v ...................................., dňa .................... 

 

 

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

       Držiteľ odpadu                                                                                 Povinný 


