
Zmluva o vykonávaní odberu (výkupu) kovového komunálneho odpadu 
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, a v zmysle zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch 

Uzavretá medzi účastníkmi: 

(ďalej ako „obec") 
Obchodné meno: Obec Brodské 
Sídlo: Školská 1030/2, 908 85 Brodské 
Zastúpená: Anna Krídlová, starostka obce 
IČO: 00309451 
DIČ:2021065695 

a 

Obchodné meno: KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. 
Sídlo: Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry 
Zastúpená: Michal Vašin -
IČO: 46440801 
IČ DPH: SK2023389533 
(ďalej ako „oprávnená osoba") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Odber (výkup) odpadov bližšie špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy. Oprávnená 
osoba bude vykonávať odber (výkup) odpadu od obce Brodské na základe svojej oprávnenej 
podnikateľskej činnosti, s ňou súvisiacich platných povolení orgánov štátnej správy a v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

2. Oprávnená osoba vystaví pre obec dodací list s uvedeným druhom odpadu - katalógovým 
číslom, množstvom odpadu v kg a kódom zhodnotenia. 

Článok II. 
v 

Špecifikácia odoberaného (vykupovaného) odpadu: 

Výkup kovového odpadu kategória "O" katalógové číslo 200140. Špecifikácia druhotných 
surovín v zmysle vyhlášky MŽP SR 284/2001Z.Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov: 

Katalógové číslo 
200140-kovy 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa §3 ods. 1 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách a aktualizovaná v závislosti od aktuálneho stavu ponuky a dopytu. 



2. Úhrada kúpnej ceny bude prevedená oprávnenou osobou po vystavení faktúry obcou, na 
účet obce. Splatnosť faktúry bude stanovená dohodou zmluvných strán. 

Článok IV. 
Trvanie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Je platná od dátumu podpisu oboch strán a účinná 
nasledujúci deň po zverejnení zákonným spôsobom. 

Článok V. 
Dodatočné ustanovenia 

Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. Výpovedná lehota je 
trojmesačná a začína plynúť v nasledujúci deň po doručení. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

/ 

1. Zmena obsahu zmluvy je možná po vzájomnej dohode strán, prejavenej písomnou formou 
dodatku. 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

V Brodskom, dňa /K r. 

Anna Krídlová 
starostka obce 
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. 
Lachmannova 350/72 

T . ^ 908 43 Čáry 
IČO.-46440801 DIČ.-2023389533 

tel.: 0903 373 854 


