
ZMLUVA O ODBERE ODPADU 

uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRAN 
 

Dodávateľ (pôvodca odpadu): GASTRO SK, s.r.o. 

Sídlo:      SNP 128, 965 01 Ţiar nad Hronom 

Štatutárny orgán:    Mgr. Martin Sklenka, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank, číslo účtu 6616038012/1111 

IČO:      36045152 

IČ DPH: Registrácia:    SK2020069392 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  

Oddiel Sro, Vloţka č. 6789/S 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

 

Odberateľ: Mesto Žiar nad Hronom 

Sídlo: Ul. Š. Moysesa č.46, 965 01 Ţiar nad Hronom  

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor 

IČO: 00 321 125 

DIČ: 2021339463 

(ďalej ako „odberateľ“) 

 

 

Článok II.  

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Dodávateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje odberateľovi bezodplatne 

dodávať odpady vznikajúce výlučne pri mäsovej výrobe, t.j. vedľajšie mäsové produkty, 

nevhodné na ľudskú spotrebu - materiál kategórie 3 ( ďalej len ako „odpad") a to podľa potreby 

odberateľa. 

 
Článok III. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Odberateľ bude odoberať odpad od dodávateľa na základe jeho výzvy, zaslanej formou e-mailu 

na e-mailovú adresu: msp@ziar.sk alebo telefonicky na tel. číslo: 045/6787170. Termín odberu 

odpadu a jeho mnoţstvo si zmluvné strany vţdy vopred vzájomne dohodnú. 

2. Dodávateľ si na vlastné náklady zabezpečí uzatvárateľné nádoby z plastu na daný odpad, a po 

kaţdom odbere odberateľ dovezie prázdnu a vyčistenú nádobu. 

3. Miestom odberu je prevádzka dodávateľa v Ţiari nad Hronom, ul. SNP č. 128. Prepravu odpadu 

si zabezpečuje odberateľ sám na vlastné náklady. 

4. Odberateľ sa zaväzuje, ţe nebude odpad predávať tretím osobám. 

5. Odberateľ je oprávnený odmietnuť prevziať odpad od dodávateľa v prípade, ak v ňom bude 

zamiešaný aj iný ako mäsový odpad. V tomto prípade je odberateľ oprávnený poţadovať od 

dodávateľa náhradu škody spočívajúcu najmä, ale nie výlučne, v nákladoch vynaloţených na 

prepravu odpadu. 

 

 

 

 



Článok IV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. Zmluvný vzťah 

zaloţený touto zmluvou moţno ukončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

Zmluvu môţe tieţ písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia 

dôvodu. Zmluva v takomto prípade zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 1 

mesiac a začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bliţšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 

neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 

ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 

ustanoveniami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe kaţdá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane 

zmenu adresy pre doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana 

druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V takomto 

prípade alebo pri inak zmarenom doručení (napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, 

odmietnutím prevzatia zásielky ...) sa zásielka povaţuje za doručenú momentom jej vrátenia 

späť k odosielateľovi. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kaţdá strana obdrţí dve vyhotovenia. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle odberateľa. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tejto zmluvy v 

plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a 

zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 
V Ţiari nad Hronom, dňa 21.02.2011 
 

 
 

 

 
 

Dodávateľ: Odberateľ: 

 

 

Podpísané 

 

Podpísané 


