
Zmluva o odbere odpadu 

uzatvorená podľa ust. §261 ods. 2 a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonnľk v 
znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Odberateľ odpadu : P.M .Diesel, s.r.o. 
Sídlo: Sad SNP 662/20, 01001 Žilina 

Pavol Majtán, konateľ spoločnosti 
46881646 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 2023621589 
IČ DPH: S1<2023621589 
Bankové spojenie: SK56 7500 0000 0040 2506 2919 

Dodávateľ odpadu: Obec Halič 
Obec zastúpená : Mgr. Alexander Udvardy - starosta obce 

Ulica Mieru č.68/66,985 11 Halič 

00316091 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 2021237075 
IČ DPH: ......................................... 

Predmet zmluvy 

1. Odberateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje dodávateľovi odpadu 
odberať odpady pod katalogovým číslom 20 01 08 t.j. biologicky rozložiteľný kuchynský a 

reštauračný odpad -d'alej len ako „odpad". 

Spôsob plnenia 

1. Odvoz odpadu bude realizovaný podľa potreby dodávateľa v pravidelných intervaloch vo 
vopred dohodnutom termíne minimálne však 4x mesačne .Predmetom zberu budú zberné 

nádoby určené na „BRO odpad„ o objeme 120 litrov množstvo zberných nádob 2ks, 
nádoby o objeme 60litrov v počte kusov 23ks.Dopravu aj náklady s tým spojené si hradí 

odberateľ sám. 
2. Začiatok odberu odpadu a spolupráce je stanovený na 01.02.2021 

Podmienky odberu 

1. Odberateľ bude zhodnocovať len odpady bez mechanických nečistôt nepresahajúcich 0,5% 
hmotnosti každého zhromaždeného množstva v každej zbernej nádobe osobitne. 

2. V Prípade viacnásobného porušenia kvality odpadu bude tento odpad vrátený dodavateľovi, 
alebo zlikvidovaný odberateľom do 14 dní na základe vzájomne odsúhlasenej objednávky 
na likvidáciu predmetu odpadu medzi dodávateľom a odberateľom. 

Cena a fakturácia 

1. Cena za vývoz odpadu je stanovená dohodou vo výške 984€ s DPH/ mesiac 

2. Cena za zneškodnenie odpadu je stanovená vo výške 85€ s Dph / 1 tona . 



3. V prípade vzájomnej dohody a požiadavky od dodávateľa o častejšom odbere odpadu je 
cenové navýšenie v sume: 39€ s DPH za 1 a každú d'alšiu zbernú nádobu o objeme 60Litrov 
a 78€ s DPH za 1 a každú d'alšiu zbernú nádobu o objeme 120 litrov v inteivale 4x 

v mesacne. 
4. Faktúra bude vystavená odberateľom vždy na konci kalendárneho mesiaca . Súčasťou 

faktúry bude vážny list s váhou zneškodneného množstva .Zmluvné strany sa dohodli na 14 
dňovej lehote splatnosti faktúr. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Odberateľ bude odoberať odpad od dodávateľa na základe jeho výzvy , zaslanej formou e-mailu na 
adresu: pn1diesel@pmdicsel.sk alebo telefonicky na tel číslo: 0914267656. Termín odberu odpadu 
si zmluvné strany vždy vopred vzájomne dohodnú. 

Záverečné ustanovenie 

l.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch , z ktorých si po ich podpise jeden ponechá 
dodávateľ a jeden odberateľ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou 
písomných dodatkov, na ktoiých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a 
podpísané opnívnenýrni zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve 
sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. 
Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len vzájomnou dohodou, ktorá 
musí mať písomnú formu alebo písomnou výpoveďou zo Zmluvy . Výpovedná lehota je 3 
mesiace a plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Zn1luva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom všetkými Zmluvnými 
stranami. Za podpísanie Zmluvy sa považuje tak podpis základného textu Zmluvy, ako aj jej 
príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená , ich zmluvné prejavy 
sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok , n.ie v 
tiesni, omyle alebo za nápadné nevýhodných podmienok. 

6. Zmluvné strany sa dohodli ,že táto zmluva bude platná odo-dňa podpísania oboch strán a 
uzatvára sa na dobu neurčitú 

v Žiline dňa: r 1 f ·t..Ol 1 

P.M. Diesel s.r.o 
SAOSNPIJ62J20.01001 Zi1ip6 
Tel: 0914 267 656 
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Odberateľ 
. . ........ ................................. . 

Dodávateľ 
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