
Zmluva o odbere odpadu 
 

uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 
v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
medzi účastníkmi:  

 
Odberateľ: 
 
obchodné meno:    TIRTRADE spol. s r.o. 
sídlo:                      Pezinská 5102, 901 01 Malacky  
IČO:                      45 572 852 
IČ DPH:                SK2023102015 
zastúpená:             Ferdinand Vajgel– konateľ spoločnosti 
                                
 (ďalej len ako „odberateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ: 
 
obchodné meno:      Obec Kráľová pri Senci 
sídlo:                        900 50 Kráľová pri Senci č.326 
IČO:            00306061 
zastúpená:                JUDr. Šebok Dušan 
 
(ďalej len ako „dodávateľ“) 
   
 

I. Úvodné ustanovenia 
 
1. Odberateľ  je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakladania s iným, ako 

nebezpečným odpadom, na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydaným Okresným úradom 
Malacky, odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského listu: 120-15766 a potvrdenia 
o registrácií na Okresnom úrade Malacky - odbor starostlivosti o životné prostredie,  
pod číslom: OU-MA-OSZP-2017/000641-KUJ 

 
II. Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný odber a preprava nazhromaždeného odpadu dodávateľa, ktorý 

sa následne odberateľ zaväzuje  odovzdať za účelom jeho zhodnotenia, a to  v celom jeho množstve a 
v súlade s príslušnými predpismi, najmä zákonom o odpadoch.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi odpad  a odberateľ sa zaväzuje objednávateľovi odobrať  
odpad, definovaný ako  biologicky rozložiteľný odpad /katalógové číslo 20 02 01/. Môže sa jednať odpad 
zo záhrad a parkov, konáre, haluzovina, masívne drevo – palety, drevené obaly, drevené okenné rámy,  
drevený nábytok, postele, stoly a pod..  

3. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan, polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a ďalšie materiály, ktoré 
nemôžu byť použité v procese zhodnocovania odpadu. Surovina nesmie byť ošetrená alebo znečistená 
látkami nebezpečnými pre životné prostredie a zdravie ľudí. 

4. Nakoľko pri drvení drevného odpadu dochádza k separácii kovových častíc, a to odlučovačom kovov, 
ktorý je súčasťou mobilného zariadenia, obsah železa je povolený iba vo forme spojovacích materiálov. 

 
III. Podmienky zmluvy 

 
1. Miesto odoberania odpadov bude odberateľovi oznámené dodávateľom. 
2. Odpad bude odberateľom vizuálne skontrolovaný, či spĺňa kritéria podľa zoznamu druhov odpadov. 

Množstvo odpadu bude zmerané, následne zaslané potvrdenie o odobratí odpadu. 



3. Potvrdenie bude obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa uvedeného odpadu (názov, kategória, miesto, 
dátum, množstvo, spôsob a miesto kde bude odpad následne odovzdaný na konečné zhodnotenie a pod.) 
bude vyhotovený v dvoch exemplároch a podpísaný poskytovateľom aj objednávateľom. 

 
IV. Cena predmetu zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú odberateľom poskytované bezplatne. 
2. Odberateľ znáša všetky náklady spojené s výkonmi potrebnými na odovzdanie prevzatého odpadu do 

zariadenia v ktorom bude vykonané koncové zhodnotenie odpadu. 
 

V. Doba platnosti zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 

VI. Spoločné ustanovenia 
 
1. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana právo písomne vyzvať druhú stranu 

k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok zmluvy v stanovenom termíne.  
2. Ak zaviazaná strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana 

požadovať náhradu škody vzniknutú jej porušením. 
3. Ukončenie zmluvy je možné písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo z dôvodu závažného 

porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy po písomnej výzve k odstráneniu porušených 
podmienok zmluvy v dodatočne stanovenej lehote (minimálne 10 dní). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to i bez udania dôvodu s trojmesačnou (3) výpovednou lehotou, ktorá 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení, označenom poradovým 
číslom a podpísanom obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Otázky, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
prípadne ďalšími právnymi predpismi.  

7. Odberateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
VII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objednávateľa). 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, 
na znak čoho ju vlastnoručne vo dvoch vyhotoveniach podpísali.    

3. Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

 
 
V Malackách, dňa.............................  
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................                       ...................................................................... 
 Odberateľ:         Dodávateľ:   
     
           TIRTRADE spol. s r.o.        Obec Kráľová pri Senci        
               tel. 0905474339        


