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ZMLUVA O ZHODNOTENÍ ODPADU 
uzatvorená podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka 

 
 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Pôvodca odpadu: Obec Chocholná - Velčice 
Sídlo: Chocholná 312, 913 04 Chocholná Velčice 

Zastúpený : Ing. Ľubomír Škriečka, starosta 

IČO: 00311642 

DIČ: 2021091567  

ďalej len „pôvodca odpadu“ 
    
 
Odberateľ:          BIOPALIVO, a.s. 
Sídlo: Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený: Mgr. Roman Krajči, prokurista 
IČO: 36 723 622    
DIČ: 2022301567                    
IČ DPH: SK 2022301567 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK37 0900 0000 0050 6548 4061 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10425/R 
ďalej len „odberateľ“ 

    
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY, MIESTO PLNENIA 

1/   Predmetom tejto zmluvy je odber a následné zhodnotenie odpadu uvedeného v čl. IV, bod 1. tejto zmluvy, 
podľa platného rozhodnutia na zhodnotenie drevného odpadu vydaného odberateľovi príslušným orgánom 
štátnej správy. Uvedené rozhodnutie tvorí prílohu tejto zmluvy. Iný ako dohodnutý druh odpadu odberateľ od 
pôvodcu odpadu neprevezme. 

 

2/     Miesto plnenia zmluvné strany dohodli:  
Areál prevádzky odberateľa na zhodnocovanie odpadov - Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, alebo podľa predchádzajúcej dohody areál pôvodcu odpadu. 

 

3/    Nakládku, dopravu a vykládku odpadu na miesto zhodnotenia odpadu zabezpečí pôvodca odpadov na vlastné 
náklady, alebo odberateľ na náklady pôvodcu odpadov.  

 

4/    Odber odpadov sa uskutoční na základe odberateľom písomne alebo telefonicky odsúhlasenej písomnej, resp. 
telefonickej objednávky pôvodcu odpadu. 

 
   

ČLÁNOK III. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/   Pôvodca odpadu sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie výhradne odpadu zaradeného v kategórii „O“, podľa 
platného katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015. Ďalej je povinný zabezpečiť, aby odpad 
neobsahoval kovové časti, kamene, hlinu, sklo, textil, gumu, plasty, PVC, molitan, polystyrén, cudzie predmety 
a nebol znečistený nebezpečnými látkami. V prípade výskytu takýchto nežiaducich prímesí zabezpečí pôvodca 
odpadu ich odvoz na vlastné náklady. V prípade poškodenia stroja na zhodnocovanie odpadu príčinou 
ktorého bolo vniknutie takýchto predmetov do stroja na zhodnotenie odpadov, je pôvodca odpadu povinný 
uhradiť všetky náklady spojené s opravou.  

 

2/   Pôvodca odpadu za zaväzuje správne zatriediť druh odpadu, prideliť mu katalógové číslo a oznámiť ho  
odberateľovi spolu s predbežným množstvom odpadu, ktoré požaduje odobrať a zhodnotiť. 

 

3/     Pôvodca odpadu za zaväzuje odovzdať odpad v dohodnutej forme a mieste. 
 
4/     Pôvodca odpadu za zaväzuje dodržiavať právne predpisy týkajúce sa nakladania s odpadom. 
 

5/ Pôvodca odpadu za zaväzuje akceptovať hmotnosť odobratého odpadu, ktorú na vlastné náklady určí 
odberateľ. 
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6/ Pôvodca odpadu za zaväzuje uhradiť odberateľovi faktúru spôsobom uvedeným v článku IV. tejto zmluvy. 
 

7/ V prípade, že zhodnotenie dohodnutého odpadu neprebehne v mieste pôvodu odpadu, zaväzuje sa odberateľ 
prevziať odpad v pracovných dňoch v čase od 7.00-14.30 hod. v areáli prevádzky na adrese Lieskovecká cesta 
1436, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

 

8/ Odberateľ za zaväzuje vystaviť po každom odbere potvrdenie s uvedením druhu odpadu a jeho hmotnosti. 
 

9/ Odberateľ za zaväzuje zabezpečiť zhodnotenie dohodnutého odpadu v súlade s platnou legislatívou. 
 

10/ Odberateľ za zaväzuje vystaviť najneskôr do konca januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol odpad 
odobraný od pôvodcu odpadu, potvrdenie o množstve a spôsobe zhodnotenia odpadov. 

 

11/    Zodpovedný pracovník, oprávnený konať v technických záležitostiach: 
  Za pôvodcu odpadu:  ............................... 
  Za odberateľa:  Andrea Turzová, 0908740052, turzova@biopalivo.sk 
 
 

ČLÁNOK IV. 
CENA, SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1/   Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou: 

 

2/    Cenu uhradí pôvodca odpadu na základe faktúry, ktorá bude vystavená  predávajúcim do piatich pracovných 
dní od posledného dňa príslušného mesiaca, v ktorom došlo k odbere odpadu. Splatnosť faktúry za dodávky 
v sledovanom období je 14. dní odo dňa jej vystavenia. 

 

3/   Podkladom pre fakturáciu bude súhrn odberov v sledovanom období (mesačne) verifikovaný zástupcami  
zmluvných strán, resp. doklady s uvedením hmotnosti odpadu vyhotovené odberateľom.  

 

4/     K cene bude pripočítaná sadzba DPH platná v dobe vystavenia faktúry. 
 

5/   Vystavené faktúry musia obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej 
hodnoty podľa platných predpisov. 

 

6/    Ak nebude faktúra spĺňať požadované náležitosti, je pôvodca odpadu oprávnený vrátiť faktúru odberateľovi 
k doplneniu. V takomto prípade sa mení  lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť od vystavenia 
opravenej faktúry. 

 

7/    Ak neuhradí pôvodca odpadu predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť predávajúcemu 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
 

ČLÁNOK V. 
PRÁVNE PREDPISY 

1/    Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných 
strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, povoleniami 
a vyhláškami príslušnej štátnej správy a Obchodného zákonníka. 

 
 
 

ČLÁNOK VI. 
VZNIK A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 
1/     Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú do 30.6.2021. 
 

2/     Účastníci zmluvy dohodli, že predmetný zmluvný vzťah je možné ukončiť: 
 
 
 

Kat. 
číslo 

odpadu 
Názov Kategória 

Cena za 
tonu 

bez DPH 

200138 drevo neobsahujúce nebezpečné látky O 10,00 

200201 biologicky rozložiteľný odpad O 10,00 
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         a)   Na základe vzájomnej dohody účastníkov. 
 

b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu. Výpovednú lehotu zmluvné 
strany dohodli v trvaní jedného mesiaca, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po preukázateľne 
doručenej výpovedi druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

 

c)   Dňom, ktorým odberateľ stratí oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 
 

d) Okamžitým ukončením zo strany odberateľa pri porušení bodu 1. a 2., čl. III. tejto zmluvy pôvodcom 
odpadu.  

 
 

ČLÁNOK VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1/   Akékoľvek dohody, zmeny, doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú vyhotovené 

v písomnej forme a obojstranne podpísané. 
 

2/    Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie 
zhotoviteľ. 

 

3/   V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto 
skutočnosť bezodkladne druhej strane. 

 

4/    Táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, účastníci jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 01.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
          ___________________________                      ____________________________ 
           odberateľ                      pôvodca odpadu 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1.: Povolenie na zhodnocovanie drevného odpadu 
 
 
 
 
 


