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Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom  
(ďalej len „zmluva“) 

o odbere zložiek komunálneho odpadu 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
 

Odberateľ služby:  Obec Likavka 
  Zastúpená: Ing. Marián Javorka, starosta obce 

 Sídlo: Likavka 815, 034 95 Likavka 
 IČO:  00 315 362 
 DIČ:  20 20 58 95 82 

Kontaktné údaje: tel. č.: 044/4300240        Email: obec@likavka.sk 
 IBAN: SK88 5600 0000 0083 3872 0001 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok 

  ( ďalej len „odberateľ služby“ ) 
 

Poskytovateľ služby: INTA, s. r. o. 
 Zastúpená: konateľ Ing. Martin Meliš 
 Sídlo : Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 
 IČO : 34 129 863 
 DIČ: 2020386929 
 IČ DPH: SK2020386929 
 Kontaktné údaje: Mgr. Lenka Jakubíková, tel. č.: 0903 455 549 
      IBAN: SK64 0900 0000 0002 7426 2956 
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Trenčín 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel : Sro, vložka č. 
: 863/R 

 OÚŽP Registračné číslo : ZO/TN – 002/2011 
 ŠVPS SR Registračné číslo : TRAN21TN-SK ; SK01-OOPTN 
 Spoločnosť certifikovaná podľa : EU-ISCC-Cert-DE105-82599508 
 ( ďalej len „poskytovateľ služby“) 

 
 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. V zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov „Vykonávať na území obce zber, vrátane 
mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo 
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na 
distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých 
prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej 
vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou 
mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2.“ 

2. V zmysle § 81 zákona ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov mesto v zmluve podrobne upraví 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374420
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374413
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spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade 
so všeobecne záväzným nariadením mesta podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov. 

 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ služby je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho 

poriadku, ktorej predmetom podnikania je i zber odpadov v zatriedení podľa vyhlášky č. 
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov  :  
- jedlých olejov a tukov  kat. č: 20 01 25 
Na uskutočňovanie uvedených činností poskytovateľ disponuje príslušnými oprávneniami 
vydanými Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne reg. č.: ZO/TN – 002/2011, 
 Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR reg. č.: TRAN21TN-SK a reg. č.:  SK01-
OOPTN  
Vyššie uvedené oprávnenia sú prílohami tejto zmluvy. 
Všetky náklady spojené so zberom a prepravou a vyplývajúce povinnosti osoby nakladajúcej s 
komunálnym odpadom zabezpečuje poskytovateľ služby vo svojom mene. 
 

2. Poskytovateľ služby sa touto zmluvou zaväzuje: 
a) odvážať z dohodnutého odberného miesta jedlý olej (200125) v dohodnutej frekvencii: 

podľa potreby,  pričom odbernými miestami je: 
 

Obec Adresa zberného miesta 

Likavka Likavka 551 

 
b) Podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti obce do 

20. dňa nasledujúceho mesiaca po uzavretí príslušného kvartálu poskytovateľ vystaví 
potvrdenie o zhodnotení odpadu a doručí e-mailom na adresu obce: obec@likavka.sk    

c) V prípade zmien odberných miest je poskytovateľ služby o tomto povinný bezodkladne 
informovať odberateľa služby elektronicky na e-mailovú adresu: obec@likavka.sk    

 
d) Dodať potrebné množstvo nádob na zber predmetných odpadov vo veľkosti 120 l zberných 

kontajnerov – 1 ks 120 l KUKA nádoby v dohodnutej cene 45 € bez DPH. 
 

 
Čl. IV 

Systém zberu 
 

1. Zber olejov je obyvateľom sprístupnený na miestach uvedených v čl. III tejto zmluvy. 
Obyvatelia použitý jedlý olej alebo tuk donesú na určené miesta, kde ho v nepriepustných 
nádobách z PET materiálu umiestnia do zbernej nádoby. Maximálny objem obalu je prípustný 
do 10 litrov. Obal musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený.  

 
2. Frekvencia vývozu olejov a tukov minimálne 1x kvartálne. Mimoriadny zber je potrebné 

ohlásiť mailom: obchod@inta.sk   
 
 

Čl.V 
 
1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vyplácať obci sumu 0,20 eur za každý kg vyzbieraných olejov 

a tukov. 

mailto:obec@likavka.sk
mailto:obec@likavka.sk
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2. Výplata sa uskutoční na účet odberateľa služby SK88 5600 0000 0083 3872 0001, na základe 
faktúry vystavenej odberateľom služby do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní zberu 
olejov a tukov. Fakturácia sa uskutoční na základe poskytovateľom a odberateľom služby 
odobrenom obchodnom doklade a váhy. 

3. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
 
 

Čl. VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností vyplývajúcich 

z právnych predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na vzájomnom poskytovaní 
služieb a spolupráci pri zbere predmetných typov odpadov  a za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou. 

2. Odberateľ služby je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných 
nádobách len predmetný druh odpadu. Ak odberateľ služby do nádob určených na 
dohodnutý typ odpadu  dá iný odpad, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné 
náklady. 

 
 

Čl. VII. 
 Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.  Zmluvu možno 

ukončiť: 

a) Dohodou: Dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum ukončenia zmluvného 
vzťahu a spôsob vysporiadania záväzkov zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana 
v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti uvedených v tejto 
zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej poskytnutej druhou 
zmluvnou stranou. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od  
zmluvy druhej zmluvnej strane. 

c) Stratou  oprávnenia poskytovateľa služby na vykonávanie ktorejkoľvek činnosti podľa tejto 
zmluvy. V takomto prípade sa zmluva zrušuje dňom straty ktoréhokoľvek oprávnenia 
poskytovateľa služby na výkon touto zmluvou dohodnutej  činnosti. O tomto je však povinný 
druhú stranu neodkladne písomne informovať. 

d) Výpoveďou: výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho 
po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich ostatné vzťahy neupravené zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na 
území SR.  

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými číslovanými dodatkami, ktoré budú 
podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Za riadne doručenie písomnosti súvisiacej so zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu sídla 
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá zmluvná strana 
doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ služby dostane jedno 
vyhotovenie a odberateľ služby jedno vyhotovenie.  
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6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia odberateľom služby.  

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
 
 

 
 
  V Likavke dňa                                                                                         V Trenčíne dňa  
 
 
 
 
..........................................................    ....................................................... 
          Ing. Marián Javorka                                                                                 Ing. Martin Meliš 
              starosta obce                                                                                       konateľ INTA s.r.o. 


