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Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu  

na území obce Kostolná - Záriečie 

 

Uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších právnych predpisov medzi: 

 

Obec Kostolná - Záriečie 
Zastúpeným:  ing. Miroslav Jančár  
Sídlo:  913 04  Kostolná-Záriečie 148 
IČO:  00311693 
/ďalej len obec/ 
 
a 
 

P&P import s. r. o. 
Zastúpená:  Pavol Gomboš - konateľ spoločnosti 
Sídlo:   M. Turkovej 1732/34, 911 01 Trenčín 
IČO:   47 418 656 
IČ DPH:  SK2023868209 
Firma zaregistrovaná v Živn. registri SR vedenom v Obú v Trenčíne pod č. 350-35029 a podľa § 15 
ods. 1 a 2 zákona o odpadoch registrovaným pod číslom ZO/OÚTN- OSZP3 – 006/2016/TME 
v Trenčíne. 
/ďalej len P&P import s. r. o. / 
 

Preambula 
 Podľa ustanovenia § 80 ods. 13 Zákona o odpadoch platí, že vykonávať na území obce zber, 
vrátane mobilného zber, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, 
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 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 obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.  
 Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 Zákona o odpadoch platí, že ten, kto vykonáva zber 
vyhradeného prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je 
povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou 
treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku.   

 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu vyhradeného prúdu odpadu, kód odpadu 200101 
papier a lepenka (ďalej len. „starý papier“) firmou P&P import s. r. o. na území obce formou 
mobilného-ambulantného výkupu, bez zariadenia na zber odpadov, od obyvateľstva obce 
a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie. 
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Čl. II 
Čas plnenia 

1. Zber starého papiera zabezpečí firma P&P import s. r. o. niekoľkokrát ročne v pravidelných 
intervaloch, upravených podľa potrieb obyvateľov obce. 

2. O konkrétnych termínoch zberu bude informovať obyvateľstvo doposiaľ zaužívaným 
spôsobom – letákmi resp. vyhlásením v rozhlase. 
 

Čl. III 
Ďalšie dojednania 

1. Miestom vykonávania zberu je celé územie obce. 
2. P&P import s. r. o. bude zber papiera realizovať formou výmeny za toaletný papier a iné 

hygienické výrobky, pričom samotný zber bude realizovať sústreďovaním starého papiera 
do nákladného automobilu bez vytvárania medziskladu na území obce. Túto službu bude 
P&P import s. r. o. vykonávať bezodplatne. 

3. P&P import s. r. o. sa zaväzuje predložiť obci a aj príslušnej organizácií zodpovednosti 
výrobcov v zmysle ust. § 16 ods. 4 Zákona o odpadoch, potvrdenie o množstve vykúpeného 
papiera na území obce vždy do 15 pracovných dní po ukončení kalendárneho roka. 

4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia 
výpovedného dôvodu. Týmto sa dojednáva trojmesačná (3) výpovedná lehota, ktorá začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 
vyhotovenia. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán vo forme písomných dodatkov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou zaviazaní ju vlastnoručne 
podpisujú. 

6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej 
neupravených sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
V obci Kostolná - Záriečie, dňa 31.5.2018 
 
 
 
 
 
.......................................................             ....................................................... 
    Starosta obce Kostolná - Záriečie                         Pavol Gomboš - konateľ spoločnosti 


