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Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov uzavretá podľa 
ust. § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 
medzi: 
 
 
 
Pôvodcom odpadu :  
 
Obchodné meno alebo názov : Špecializovaný liečebný ústav Marína,  

                                       štátny podnik 
 
Sídlo : Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová 
 
Štatutárny orgán : MUDr. Vladimír Čavoj – riaditeľ štátneho podniku 
 
IČO : 00165476 
DIČ : 2021328045 
Bankové spojenie : IBAN: SK98 0200 0000 0011 3955 8257 
 
Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu Banská Bystrica,  

      odd.: Pš, vl.:66/S 
 

 

                                                   
Katalogové číslo: 15 01 05 
Kod recyklácie: R3 
 

 
 
 
Odberateľom : 
 
Obchodné meno : KURUC-COMPANY spol. s r.o. 
 
Sídlo : Veľké Lovce č. 393, PSČ : 941 42 
 
Štatutárny orgán : František Kurucz, konateľ 
 
IČO : 36542482 
DIČ Sk 2020144907 
Bankové spojenie : 
 
Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 12654/N (ďalej 
len Odberateľ) 
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Čl. I. 
Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Odberateľa po dobu trvania tejto zmluvy 
odoberať prázdne nápojové kartónové obaly (ďalej len obaly) od Pôvodcu pre 
výrobu dosiek TETRAK a záväzok Pôvodcu zhromažďovať a odovzdať 
Odberateľovi obaly, a to v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Čl. II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Pôvodca týmto prehlasuje, že pôvod obalov odovzdaných Odberateľovi je 
na území Slovenskej republiky. 

2. Odberateľ prehlasuje, že na odber obalov vykonávaný podľa tejto zmluvy je 
v plnom rozsahu oprávnený na základe príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako aj právoplatných rozhodnutí a iných právnych 
aktov vydaných príslušnými orgánmi verejnej správy. 

3. Pôvodca sa zaväzuje pripraviť na odber pre Odberateľa obaly vo forme 
balíkov zviazaných oceľovým drôtom ( veľkosť balíkov nie je rozhodujúca ) 
v nasledovnej kvalite t.j. obaly musia byť vyprázdnené a bez nevhodných 
prímesí, pričom maximálna akceptovateľná miera nevhodných prímesí je 3 
% z celkovej hmotnosti preberanej dodávky. Za nevhodné prímesi sa 
považujú : drevo, kamene, hlina alebo iné predmety, ktoré nesúvisia s 
obalmi. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že dodávku obalov v zmysle 
tejto zmluvy je možné realizovať aj vo forme tzv. big bagov dodaných 
Odberateľom Pôvodcovi. 

4. Pôvodca sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy zhromažďovať obaly na 
zbernom dvore, alebo základných školách na území obce (mesta) alebo na 
miestach dohodnutých s Odberateľom. 

5. Odberateľ vyhotoví a odovzdá Pôvodcovi po každom odbere obalov, ktoré 
odváži, Protokol o prijatom množstve (ďalej len Protokol) podpísaný 
oprávnenou osobou Odberateľa, pričom prílohu Protokolu bude tvoriť 
Vážny lístok a vyplnené a potvrdené tlačivo pre Recyklačný fond s údajmi o 
množstve odobratých obalov. 

6. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za odber obalov odplatu dojednanú v Čl. III. bod 
1. tejto zmluvy. 
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Čl. III. 
Odplata za odber obalov a spôsob platenia 

1. Odberateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy platiť za odber obalov 
odplatu, a to v nasledovnej výške dohodnutej v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov : 0 € za odber 1 kg 
obalov. Odberateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedenej odplaty s tým, že je 
povinný túto zmenu oznámiť Pôvodcovi najneskoršie pred odberom obalov 
nasledujúcom po zmene odplaty. 

2. Pôvodca po obdržaní Protokolu vystaví na jeho základe faktúru, pričom 
fakturovaná suma musí zodpovedať skutočnému množstvu odobraných obalov 
uvedenému v Protokole. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia 
Odberateľovi. 

3. Pôvodca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť naloženie obalov na vozidlo 
Odberateľa. 

 
Čl. IV. 
Ostatné dojednania 

1. Pôvodca zaručuje, že obaly budú pripravené na odber v kvalite uvedenej v Čl. II. 
bod 3. tejto zmluvy. 

2. V prípade, že Odberateľ zistí v dodávke množstvo nevhodných prímesí, ktoré 
presahuje mieru stanovenú v Čl. II. bod 3. tejto zmluvy( ďalej len znečistenie) má 
právo odmietnuť prevziať obaly, ak znečistenie zistí pri preberaní obalov na 
mieste podľa Čl. II. bod 4. tejto zmluvy alebo vrátiť obaly, ak znečistenie zistí 
neskôr pri ich spracúvaní. 

3. Ak Odberateľ zistí znečistenie obalov pri ich spracúvaní, oznámi toto zistenie 
Pôvodcovi v lehote do 3 dní od zistenia tejto skutočnosti a vráti obaly Pôvodcovi, 
ak sa nedohodnú inak. 

4. Ak Odberateľovi vzniknú náklady spojené s vrátením znečistených obalov alebo 
s ich likvidáciou zaväzuje sa Pôvodca zaplatiť tieto náklady Odberateľovi v plnej 
výške na základe faktúry vystavenej Odberateľom s lehotou splatnosti 10 dní od 
jej doručenia Pôvodcovi. Uvedené platí primerane aj v prípade, ak Odberateľ 
odmietne prevziať obaly z dôvodu ich znečistenia. 
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Čl. V. 
Skončenie zmluvy 

1. Skončiť túto zmluvu je možné dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou 
niektorou zo zmluvných strán. 

2. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Dohoda aj výpoveď musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. 

 
Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jej podpísania zmluvnými stranami. 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou písomných 
dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Informácie získané zmluvnými stranami pri aplikácii tejto zmluvy považujú 
zmluvné strany za dôverné a bez súhlasu oboch zmluvných strán nesmú byť 
poskytnuté tretím osobám. 

4. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním 
poverenou osobou. Na účely tejto zmluvy sa písomnosti považujú za doručené aj 
dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, ako aj tretím (3) dňom ich 
uloženia na pošte, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie 
je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení na pošte nedozvie. Za 
poslednú známu adresu sa na účely tejto zmluvy považuje adresa uvedená v 
záhlaví tejto zmluvy alebo neskôr písomne oznámená adresa zmluvnou stranou. 

5. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike predovšetkým Obchodným 
zákonníkom. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných exemplároch, z 
ktorých každá zmluvná strana dostane po dva exempláre. 

 
 
V ....................................., dňa ................................... 
 
 
  

Pôvodca :                                                                       Odberateľ : 
 

 
 

 

http://kuruc.mrcode.net/sk/zber-obalov-skoly.aspx
http://kuruc.mrcode.net/sk/zber-obalov-skoly.aspx

