
Zmluva o poskytovaní  služieb pri zbere odpadov na 

území obce Podvysoká 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a o zmene 

a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov medzi 

 

Obec Podvysoká  

Sídlo:    023 57 Podvysoká č. 26 

IČO:   00 314 196 

DIČ:   2020553183 

Zastúpený:  JUDr. Ján Opial – starosta obce 

Telefonický kontakt: +421 907 818 945 

 (ďalej len „Obec Podvysoká“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

ALFEMO s. r. o. 

Sídlo:   Lazecká 90/40, Dolní Suchá, 735 64 Havířov 

IČO:   061238l3 

Identifikačné číslo zariadenia: CZT01149 

Zapísaná v:    OR Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 70716 

Zastúpený:  Alexander Janco – konateľ 

Telefonický kontakt: +420 727 978 88l 

(ďalej len „poskytovateľ“  v príslušnom gramatickom tvare) 

 

I. Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu a výkup zložiek komunálneho odpadu 

zaradený podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov) pod číslom 20 01 40 -  kovy a 20 01 01 - papier a lepenka 

firmou ALFEMO s.r.o. , Zberňa odpadov Dolní Suchá ktorú prevádzkuje ALFEMO 

s.r.o., číslo zariadenia CZT01149 na území obce Podvysoká formou ambulantného 

výkupu od obyvateľstva obce a preprava týchto zložiek odpadu na ďalšie zhodnotenie. 

 



II. Miesto a čas plnenia 

2.1 Miestom vykonávania zberu je územie obce Podvysoká. 

2.2.  Zber kovov a papiera a lepenky bude vykonávaný poskytovateľom niekoľkokrát ročne 

v pravidelných intervaloch, upravených podľa potrieb obyvateľov obce Podvysoká. 

2.3 O konkrétnych termínoch zberu bude Obec Podvysoká informovať obyvateľstvo 

spôsobom v mieste obvyklým, a to vyhlásením v miestnom rozhlase. 

 

III. Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

3.2 Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán,  

b) výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, a to 

v trojmesačnej výpovednej lehote, počítanej od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.. 

 

 

IV. Ostatné dojednania 

4.1 Poskytovateľ bude zber kovov, papiera a lepenky realizovať formou výkupu, pričom 

samotný zber bude realizovať sústreďovaním zložiek do nákladného automobilu bez 

vytvárania medziskladu na území obce.  

4.2. Poskytovateľ bude predmet zmluvy pre Obec Podvysoká vykonávať bezodplatne. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť obci Podvysoká v zmysle ustanovení zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 

potvrdenie o množstve vyzbieraných a vykúpených zložiek odpadu na území obce 

Podvysoká vždy do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka jednorázovo za 

uplynulý rok, prípadne polrok s dokladom o ich zhodnotení. 

4.4 Výzva, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon jednej zmluvnej strany 

sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane, ak bola uskutočnená na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú adresát naposledy písomne 

oznámil odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom adresát výzvu 

prevzal alebo odmietol prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa 

predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakého znenia, z ktorých každá 

 zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.  



5.2 Ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a práva a povinnosti zmluvných 

strán, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného 

zákonníka a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími 

príslušnými právnymi predpismi. 

5.3 Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv 

na ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije 

ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré 

nahradí jej neplatné ustanovenie. 

5.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. Všetky vyhlásenia zmluvných strán, 

vydané v rámci realizácie tejto Zmluvy sú platné iba v písomnej forme.  

 

5.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce 

Podvysoká v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa zákona č. 211/2000 

Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov podlieha táto zmluva povinnému zverejneniu. 

Poskytovateľ  berie na vedomie povinnosť Obce Podvysoká na zverejnenie tejto 

Zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na jej zverejnenie v plnom rozsahu. 

 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je  ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

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

 

   

 

Za obec Podvysoká:    Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Ján Opial - starosta   Alexander Janco - konateľ 

 


