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ZMLUVA O ODBERE STAVEBNÉHO ODPADU č. 2/2022 

Uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného  zákonníka a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov 

 

medzi účastníkmi:  

 

Obchodné meno:  LUPET STAV s.r.o. 

Sídlo:    Novozámocká 4147/45a, 942 01 Šurany 

Označenie registra: Obchodný register Okresný súd  Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43934/N 

Zastúpená:   Mgr. Lucia Chrobáková, konateľ 

   Bc. Peter Chrobák, konateľ 

IČO:    51 054 027 

DIČ:   SK 2120583718 

Sídlo zariadenia: parc.č. 1017/92, kat. úz. Úľany nad Žitavou 

Email:   lupetstav@gmail.com  

Kontakt:   0904 037 282 

         (ďalej len ako odberateľ) 

     A 

Obchodné meno:  Obec Trávnica  

Sídlo:    Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica  

IČO:    00309320 

DIČ:   2021059469 

Kontakt:  035 658 4101 

Email:   obec.travnica@gmail.com 

         (ďalej len ako dodávateľ) 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Odberateľ je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakladania s iným ako 

nebezpečným odpadom . Rozhodnutie vydal: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky č. OU–NZ–OSZP–2021/017704-004 

zo dňa 2.11.2021, a to: 

17 01 01 – betón 

17 01 02 – tehly 

17 01 03 – škridly, obkladový materiál a keramika 

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené 

v 17 01 06 

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 

 

II. Predmet zmluvy 

 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odber stavebného odpadu, ktoré poskytne dodávateľ 

odberateľovi ( v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov).  
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2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi odpad a odberateľ sa zaväzuje objednávateľovi 

odoberať odpad, definovaný v čl. I, ods. 1 a v súlade so zákonom o odpadoch a postupom 

uvedeným v tejto zmluve.  

3. Nakoľko pri drvení stavebného odpadu dochádza k separácii kovových častíc a to 

odlučovačom kovov, ktorý je súčasťou zariadenia na spracovanie, obsah železa je povolený 

iba vo forme spojovacích materiálov.  

 

III. Podmienky zmluvy  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že forma konkrétnej objednávky bude realizovaná 

prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie.  

2. Objednávateľ nie je povinný akceptovať objednávku, pokiaľ dodávateľ nemá uhradené 

záväzky zo starších už zrealizovaných objednávok.  

3. Stavebná suť musí byť triedená minimálne na: 

- Betón,  

- Asfalt,  

- Škridla 

- Tehlová suť (t.j. obkladačky, tehla, ypor, dlažba).  

4. Odpad bude odberateľom vizuálne skontrolovaný, či spĺňa kritéria podľa zoznamu druhov 

odpadov uvedených v čl. I. tejto zmluvy. Množstvo odpadu bude zvážené a zaevidované 

v preberacom protokole. 

5. Stavebný odpad bude zhodnocovaný spoločnosťou Limestone SK s.r.o., ktorá je aj konečným 

zhodnocovateľom.  

6. Preberací protokol, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa uvedeného odpadu 

a jeho zhodnocovania bude vyhotovený v dvoch exemplároch a podpísaný odoberateľom aj 

dodávateľom.  

IV. Cena predmetu zmluvy  

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi  odmenu, ktorej výška bude vyplývať 
z konkrétnej objednávky. Odmenu prislúchajúcu podľa jednotlivých objednávok je odberateľ  
povinný riadne vyfakturovať. Odberateľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení 
prác viažucich sa ku konkrétnej objednávke.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú poskytované na základe 

cenníka:  

Katalógové číslo Názov odpadu 
CENA/tona 

 (S DPH) 

17 01 01 Betón (do 0,5m) 

Betón (viac ako 0,5m) 

Pomníky, stĺpiky (veľkosť viac ako 0,5m) 

12 € 

18 € 

36 € 

17 01 02 Tehly 18 € 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 18€ 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

18-24 € 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 18 € 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 24 € 
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V. Doba platnosti zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.10.2024.  

 

 

VI. Spoločné ustanovenia 

 

1. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana právo písomne vyzvať 

druhú stranu k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok zmluvy 

v stanovenom termíne.  

2. Ak zaviazaná strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, môže oprávnená zmluvná 

strana požadovať náhradu škody vzniknutú jej porušením.  

3. Ukončenie zmluvy je možné písomnou dohodu zmluvných strán, výpoveďou alebo z dôvodu 

závažného porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy po písomnej výzve 

k odstráneniu porušených podmienok zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to i bez udania dôvodu.  

5. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení, označenom 

poradovým číslom a podpísanom obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Otázky, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.  

7. Odberateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

 

VII. Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami.  

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez 

výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne vo dvoch vyhotoveniach podpísali.  

3. Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise.  

 

 

V Šuranoch, dňa:      V Trávnici, dňa: 

 

 

 

Odberateľ:      Dodávateľ:  

  


