
Zmluva o zabezpečovaní odberu  zložiek triedeného zberu 
uzatvorená medzi 

A/ Odberateľ:           B/ Zabezpečovateľ: 

Ekolumi, s.r.o     Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 
Partizánska cesta 4634    Ul. Sládkovičova 311/3  
974 01 Banská Bystrica    962 37 Kováčová 
 
IČO: 45366977                                                    IČO: 00165476 
DIČ: 2022958179                                             DIČ: 2021328045 
IČ DPH: SK2022958179                                         
 
Bankové spojenie: Bankové spojenie: 
 
                                                                                                     
 
 
Zastúpená:  Mgr. Michal Figúr, konateľ  Zastúpená: MUDr. Vladimír Čavoj,  
  Mgr. Lukáš Čierny, konateľ               riaditeľ štátneho podniku        
 (ďalej len „odberateľ“)                                         (ďalej len „zabezpečovateľ“) 
 

 
I . P redm et  zm luvy  

 
Predmetom zmluvy je odber  vytriedených zložiek uvedených v Tab. 1 a roztriedených na typy 

podľa aktuálneho Cenníka od zabezpečovateľa. 

Tab.  1 

Katalógové číslo Kategória Názov odpadu 

15 01 01  O Obaly z papiera a lepenky 

15 01 02 O Obaly z plastov 

  
I I . P ráva  a  pov innos t i  zm luvných  s t rán  

 
A/ Odberateľ: 

- zabezpečí preváženie odobratých  zložiek na vlastné náklady podľa jednotlivých odobratých 

typov, ak váženie nezabezpečí zabezpečovateľ  

- garantuje ceny za odobraté komodity tak, ako sú  uvedené v aktuálnom Cenníku.  Aktuálny 

cenník bude odberateľ zasielať zabezpečovateľovi emailom alebo faxom bez zbytočného 

odkladu, najneskôr 7 dní pred začiatkom jeho účinnosti.  

- zabezpečí uhradenie faktúr za odobraté komodity do termínu splatnosti faktúry, najneskôr 

však do 30 dní od doručenia faktúry  

- na základe požiadania zabezpečovateľom potvrdí odberateľ zabezpečovateľovi doklad 

o recyklácii do výšky skutočne odobratého množstva od zabezpečovateľa /Zákon č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch/ 

B/ Zabezpečovateľ: 

- bude  vykonávať  triedený zber   na území svojho oprávnenia a pôsobnosti 



-  vytriedené zložky zabezpečí na odber podľa čl. IV 

-  vytriedené zložky na odber zabezpečí podľa požiadaviek prepravcu a konečného spracovateľa 

- vystaví faktúru odberateľovi  vytriedených zložiek samostatne podľa potvrdeného dodacieho 

listu a podľa dohodnutej ceny. 

 
I I I . Cena  za  s lužby  spo j ené so  zabezpečen ím  výk onu  t r i edeného  zberu  

       
      Cena za služby spojené s vykonávaním  triedeného zberu za jednotlivé zložky je uvedená 

v aktuálnej Cenovej ponuke, kde sú uvedené aj kvalitatívne podmienky.   Ceny sú uvedené bez DPH.  

     

I V . Spôsob  a  cena  prepravy  

 
Preprava z odberných miest zabezpečovateľa sa bude uskutočňovať na základe potrieb 

zabezpečovateľa formou telefonického alebo emailového oznámenia najmenej tri dni pred 

požadovanou prepravou. Náklady spojené s prepravou  vytriedených zložiek znáša odberateľ v celom 

rozsahu pri plnom vyťažení prepravného vozidla. V prípade nevyťaženia určeného prepravného 

objemu, odberateľ si uplatňuje právo na zníženie ceny z  vytriedených zložiek podľa Cenovej ponuky.              

 

V . Spôsob úh rady  

 
Odberateľ uhradí odobrané  vytriedené zložky na základe faktúry, ktorej súčasťou musí byť 

dodací list spolu s uvedením množstva a typu odobratých  zložiek v lehote  30 dní od obdržania 

faktúry. 

 

V I . Spôsob  odovzdávan ia  k om od í t  

 
Zmluvné strany sa dohodli, že  vytriedené zložky zabezpečovateľa budú odovzdané 

konečnému recyklátorovi dodacími listami odberateľa.  

 

VI I . Záverečné  ustanoven ia  

 
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť 

dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvný vzťah je možné ukončiť po súhlase zmluvných 

strán vzájomnou dohodou, ktorá musí byť vyhotovená písomne, ako aj výpoveďou jednej zo 

zmluvných strán vo výpovednej lehote, ktorej dĺžka je jeden mesiac, musí byť urobená písomne 

a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej 

strane. Všetky prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár. 



 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak toho, že súhlasia s jej obsahom a porozumeli mu, 

ju podpísali. 

 

V Banskej Bystrici , dňa:  01.03.2016   V Kováčovej, dňa: 11.03.2016 

Odberateľ:        Zabezpečovateľ: 

 

…..............................................................  ….............................................................. 
 Ekolumi, s.r.o.                          Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 

Mgr. Michal Figúr, konateľ spoločnosti       MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ š.p. 

Mgr. Lukáš Čierny, konateľ spoločnosti       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


