
ZMLUVA 

 
o vývoze separovaného odpadu v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodný zákonník) 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Vývozca:              JTeko s.r.o. 

Sídlo:     Pod hájom 1367/168-34 

V zastúpení:   Juraj Zentál 

IČO:    47 071 346 

DIČ::               2023725649 

IČ DPH                        SK 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s 

Číslo účtu:   2924892159 

Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel S.r.o., Vložka č. 27877/R 

(ďalej len „vývozca“) 

 

 

2. Objednávateľ:  Obec Dolné Kočkovce 

Sídlo:   Školská 135, 020 01 Dolné Kočkovce 

V zastúpení:  Bc. Peter Regina 

IČO:   00692328 

IČ DPH:  2020616906 

Bankové spojenie: Prima banka 

Číslo účtu:  2992414001/5600 

(ďalej len „objednávateľ) 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vývoz separovaného odpadu a spolupráca zmluvných strán pri 

zabezpečovaní separovaného zberu odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov. Jedná sa o bezodplatný výkon zberu 

a prepravy odpadov, konkrétne odpadov (podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov):  

kat. číslo  20 01 39 – plasty 

15 01 02 – obaly z plastov 

2. Zber separovaného odpadu špecifikovaného v článku II bode 1. vykonáva na vlastné 

náklady objednávateľ. Vývozca uskutočňuje vývoz takto vyzbieraného separovaného 



odpadu z miesta a v čase dohodnutom, resp. určenom v harmonograme zberu 

separovaného odpadu. 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti vývozcu 

 

1. Zabezpečí vývoz separovaného odpadu podľa predloženého harmonogramu zberu 

separovaného odpadu. Harmonogram zberu separovaného odpadu vypracuje vývozca 

po prerokovaní s objednávateľom. 

2. Sa zaväzuje vykonávať nakladanie s uvedenými odpadmi v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

3. Má nárok na nevyhnutnú súčinnosť zo strany objednávateľa. 

4. Zabezpečí zhodnotenie vyseparovaných komodít v organizácii oprávnenej na danú 

činnosť. 

5. Prehlasuje, že je oprávnený nakladať s dotknutými kategóriami odpadov. 

6. Zabezpečí prepočet množstva zhodnotených komodít podľa aktuálneho počtu 

obyvateľov za kalendárny rok a nahlási ho obci. 

7. V prípade, ak vývozca z určitých dôvodov (najmä technických) nemôže realizovať 

predmet zmluvy v súlade s harmonogramom zberu separovaného odpadu, je povinný 

o tom bezodkladne informovať objednávateľa a realizovať svoju povinnosť v čo 

najkratšom čase alebo inom dohodnutom termíne. 

8. Zabezpečí zberné vrecia pre separovaný odpad, ktoré bude distribuovať sám v rámci 

zberu separovaného odpadu alebo prostredníctvom objednávateľa. 

 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Poskytne vývozcovi plnú súčinnosť pri nakladaní s odpadmi. 

2. Zabezpečí na svojom území zber separovaného odpadu v súlade s predmetom zmluvy. 

3. Sa zaväzuje, že bude pravidelne a opakovane informovať obyvateľov obce 

o možnostiach a potrebách separovaného zberu všetkými dostupnými prostriedkami, 

najmä rozhlasom, internetovou stránkou obce (ak existuje), úradnou tabuľou. 

4. Zabezpečí maximálnu spoluprácu pri výkone predmetu zmluvy. 

5. Nahlási záujem o vytlačenie harmonogramu zberu separovaného odpadu v príslušnom 

množstve na dané obdobie. 

6. Sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy neuzavrie s iným subjektom zmluvu s čo 

i len z časti totožným predmetom plnenia, a ani neumožní inému subjektu na svojom 

území zber alebo vývoz odpadu, ktorého sa týka táto zmluva. 

 

 

 

 



                                                    


