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Zmluva o vývoze  

odpadových nádob na zber separovaného odpadu   

č.55/S 

 uzavretá podľa  

 § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb v znení neskorších predpisov  
  

I. Zmluvné strany  

Zhotoviteľ:  

Obchodná firma:  Technické služby, s.r.o.  

Sídlo :   Nábrežie Oravy 627/1, 026 01  Dolný Kubín 

Zastúpená:   Ing. Pavol Heško - konateľ  

Oprávnený jednať vo veciach 

prevádzkových  
Zdenka Tomečková   

Telefón/fax:   043/5864905 0905641008  

IČO/DIČ:  316 099 11  2020 425 473 

IČO DPH:  SK 2020425473    

Obchodný register:  odd. Sro vložka 2026/L  

Zapísaný:  Okresný súd Žilina  

Bankové spojenie :  SLSP Dolný Kubín 

Číslo účtu:   0320926638/0900 

ďalej ako zhotoviteľ  
  

Objednávateľ:  

  

Obchodná firma:  
 

Centrum sociálnych služieb Brezovec 

Sídlo :    Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpená:    PhDr. Soňa Miháliková 

Oprávnený  jednať  

veciach prevádzkových  

vo  
Bc. Jana Smolková 

IČO/DIČ:   17060664 2020562324 

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica          

Číslo účtu :   SK27 8180 0000 0070 0048 5812 

  

ďalej ako objednávateľ  
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II. Predmet zmluvy  

  

1. Predmetom zmluvy  je vývoz  odpadových  nádob na separovaný zber /ďalej SZ/  

  
 

Stanovište nádob  

Typ 

nádob  

(l)  

Počet 

nádob  
(ks)  

Predmet separ. zberu  Termín vývozu 

Areál objednávateľa 1100 l     1 Obaly z plastov 1x týždenne 

     

     

     

Nádoby na separovaný odpad budú pristavené na uvedených stanovištiach  odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 
 

III.  

Práva a povinnosti objednávateľa  

  

1. Objednávateľ je vlastníkom odpadových nádob na SZ.  

Za opotrebenie   odpadových nádob  na SZ spôsobené riadnym užívaním zhotoviteľ 
nezodpovedá. 
  

2. Objednávateľ  je povinný odpadové nádoby na SZ využívať na zber presne určených 
zložiek triedeného odpadu (plasty,papier, sklo). V prípade, že kontajner je naplnený 
odpadom, ktorý tam nepatrí – komunálny odpad, zhotoviteľ odmietne vyviesť takto 
naplnený kontajner.  

 
3. V prípade preplňovania kontajnerov je objednávateľ povinný doplniť počet nádob na 

zber a vývoz odpadu. 
 

4. Objednávateľ zabezpečí označenie kontajnerov svojím firemným logom. 
  

 

                                                                 IV.  

Cena, vývozné termíny  a platobné podmienky  

  

1. Ceny za vývoz a zhodnotenie odpadu  budú fakturované v zmysle platného  

cenníka spoločnosti Technické služby, s.r.o.    

      *Ceny za komodity sú zverejnené na stránke www.tsdk.sk   
 
2. Platba  za vývoz odpadových nádob   bude raz  po ukončení   štvrťroka na základe       

faktúry   vystavenej zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená zhotoviteľom na skutočné 

počty vyvezených kontajnerov. 
 
 

http://www.tsdk.sk/
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3. Splatnosť faktúry  14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
 

4. V prípade oneskorenej platby po lehote splatnosti faktúry môže zhotoviteľ účtovať  úrok    

z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania  

 
 

V.  

Záverečné ustanovenia  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy musia byť vykonané dohodou zmluvných strán a to 

písomnou formou.  
  

2. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej 
strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov  

  

3. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo 

zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v 

ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 
   

4. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.  
  

5. Zmluva je vypracovaná v  dvoch vyhotoveniach.   
  

   

6. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
táto zmluva v zmysle § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení 

neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.   
  

  

 

  

V Dolnom Kubíne, dňa  22.03.2022                    V Dolnom Kubíne, dňa  22.03.2022 

  

  

  

  

  

  

  

 ...............................................      .................................................  

 zhotoviteľ             objednávateľ  
  

                   

  


