
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(ďalej ako „zmluva“) 

 
medzi 

 
 

Mesto Medzilaborce 

 Mierová 326/4 

 068 01 Medzilaborce 

IČO:  00323233 

DIČ:  2021232752 

Zastúpený: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta 

IBAN:  SK48 0200 0000 0000 2302 8532 

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 
 

BMC Recycling s.r.o. 

Sídlo:  Bajkalská 45G 

 821 05 Bratislava 

IČO:  53 472 934 

DIČ:  2121381955 

IČ DPH:  SK2121381955 

Za spol. koná: Ing. Michal Bedaj, konateľ spoločnosti 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sro, vložka č. 151066 

IBAN: SK32 1100 0000 0029 4309 7492 

(ďalej ako „Dodávateľ“) 

 

(spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa ako držiteľa odpadu zabezpečí 

činnosťou R5 ( Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických 

materiálov ) zhodnotenie odpadu kategórie „O“ pomocou mobilného zariadenia na 



zhodnocovanie odpadov, v zmysle platného rozhodnutia vydaného Okresným úradom 

Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. rozhodnutia: OU-BA-

OSZP2-2021/103285/BAR, zo dňa 09.08.2021. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za činnosť uvedenú v bode 1 tohto článku 

zaplatiť odmenu v zmysle tejto zmluvy.   

 

 

Článok II 

Čas a miesto plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

2. Zhodnotenie odpadu sa bude vykonávať na mieste dohodnutom zmluvnými stranami, 

ktorým je zberný dvor v Medzilaborciach. 

 

Článok III 

Cena  

1. Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena za zhodnotenie jednej (1) tony odpadu je 

zmluvnými stranami dojednaná na 5,50 EUR bez DPH, t. j. 6,60 EUR s DPH.  

2. Cena za dopravu zariadenia na zhodnocovanie odpadov na miesto určenia, uvedenie 

tohto zariadenia do prevádzky a odvoz zariadenia (ďalej aj ako „výjazd“)  je 2.000,- 

EUR bez DPH, t. j. 2.400,-EUR s DPH za každý jeden výjazd v zmysle písomnej 

požiadavky Objednávateľa. 

3. K cenám podľa tohto článku bude pripočítaná príslušná sadzba DPH podľa zákonnej 

úpravy platnej ku dňu vystavenia daňového dokladu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude skutočne realizované práce pre 

Objednávateľa účtovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na základe 

faktúry, ktorá bude daňovým dokladom so všetkými zákonnými náležitosťami. 

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zhodnotenie odpadu cenu podľa 

tejto zmluvy. 

6. Úhrada za zhodnotenie odpadu je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom 

so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia. 

 

Článok IV 

Záväzky zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. zabezpečiť na zhodnotenie pre Dodávateľa minimálne päťsto (500) ton odpadu 

kategórie „O“, inak má Dodávateľ právo Objednávateľovi fakturovať 

minimálny objem zhodnotenia odpadu – 500 ton.  

b. Včas písomne oznámiť Dodávateľovi druh a množstvo odpadu, ktoré požaduje 

zhodnotiť. 



c. Umožniť dodávateľovi resp. ním povereným tretím osobám vstup na určené 

miesto za účelom realizácie predmetu zmluvy a zabezpečiť vhodné podmienky 

na jeho vykonanie. 

d. Odovzdať odpad na zhodnotenie riadne, na určenom mieste, v určenom čase 

a v stave umožňujúcom zhodnotenie. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a. Zabezpečiť zhodnotenie odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi o odpadovom hospodárstve. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú v nej vyslovene upravené, sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných dodatkov 

odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov 

vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane 

sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými 

stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na 

rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

6. Obe zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že porozumeli jednotlivým ustanoveniam tejto 

zmluvy, že zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok a 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ju obe zmluvné strany podpisujú.  

 

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

 

Objednávateľ:                                                                           Dodávateľ : 

 

 

____________________     ____________________ 

Ing. Vladislav Višňovský     Ing. Michal Bedaj,  

primátor mesta Medzilaborce     konateľ spoločnosti 
     

 


