
Zmluva o dielo 
uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Zhotoviteľ: OZO – Liptovský Mikuláš, s.r.o. 
 zast: Bc. Bubniak Ján, konateľ spoločnosti 
 sídlo: Priemyselná 2053, 031 01  Liptovský Mikuláš  
     bank.spoj.:    Tatra banka, a.s. 
     IBAN:    SK1811000000002926852572  
     SWIFT:    TATRSKBX 
 IČO: 36403661 
 IČ DPH: SK2021630567 
 
 
Objednávateľ:  Obec  

   zast.       
   sídlo:   

                           IČO:          
                           DIČ:                                    
 

II. 
Predmet plnenia zmluvy 

 
Predmetom plnenia Zmluvy o dielo je: 
 

1. Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných   odpadov    
katalógové číslo  20 01 08, ktoré vznikli na území obce. 
 

2. Na uskutočňovanie uvedených činností poskytovateľ disponuje príslušnými         
oprávneniami.  

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných     

odpadov z domácností od obyvateľov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 
v Liptovskej Štiavnici. Prevádzka je v areáli PD Ludrová. 
 

4. Odvoz nádob sa bude vykonávať 1 x týždenne. resp.  podľa potreby 
 

III. 
Ujednanie o cene 

 
1. Objednávateľ uhradí za zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a 

reštauračných odpadov nasledovnú cenu: 
 
- vývoz a zhodnotenie 1kontajnera o objeme 120 litrov cena  ................   14, - EUR 
 

      2.  K cene sa pripočíta DPH. 
     
      3.  Fakturácia sa vykoná 1x mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. 



 
IV. 

Termín plnenia zmluvy 
 
1.   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.02.2023 

 
2.  Zmluva sa môže zrušiť výpoveďou. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je  

3 mesiace po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany. 
 

V. 
Ďalšie ujednania 

 
1.  Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi potvrdenie o odbere a zhodnotení odpadu. 

 
2. Objednávateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v       

zberných  nádobách len predmetný druh odpadu katalógové číslo 20 01 08, 
skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre zhotoviteľa. Ak dodávateľ do 
nádob  určených na dohodnutý typ odpadu  dá iný odpad, je povinný si takýto 
odpad zlikvidovať na vlastné náklady.  

 
3. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom.   

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a je uzatvorená na dobu neurčitú.  
 

4.  Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 1 
objednávateľ. 

 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa  
 
 
Zhotoviteľ:                Objednávateľ: 
 
 
 
 
.........................................     .............................................. 
Bc. Ján Bubniak                                                                                                     
konateľ spoločnosti      starosta obce 
 


