
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník) 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávate!': 
Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Adresa: 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc.- primátor mesta 
Osoba zodpovedná za veci technické: Ing. Daniel Bielik 
IČO: 00308676 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 1 BAN: 
Telefón: 
E-mail: 

1.2 Zhotovitel': 
Názov: 
Adresa: 
Zastúpený: 
Obchodný register: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 

Telefón: 
E-mail: 

SK2021058787 
VUB Nitra 
SK22 0200 0000 0000 33422162 
037 / 69 239 01 
sekretariat@zlatemoravce.eu 

Green Wave Recycling, s.r.o. 
Ďurkova 9, 949 01 Nitra 
Anton Žňava, konateľ spoločnosti 
Obchodný register OS Nitra, 
Odd.: Sro, vložke č. 26643/N, 
45 539 197 
SK2023030196 
Tatra banka 

SK30 1100 0000 0029 2283 7041, BIC: TATRSKBX 
037 / 6345 100, 0910 185 511 
anton@gwr.sk 

Čl.1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu komunálneho odpadu - starého papiera 
( kat. číslo 20 01 01 ) firmou zhotoviteľa na území objednávateľa formou 

ambulantného výkupu od obyvateľstva mesta a preprava tohto papiera na ďalšie 
zhodnotenie. 

Čl. 11 
Čas plnenia 

1. Zber starého papiera zabezpečí zhotoviteľ niekoľkokrát ročne v pravidelných 
intervaloch upravených podľa potrieb obyvateľov mesta. 

2. O konkrétnych termínoch zberu bude objednávateľ informovať obyvateľstvo doposiaľ 
zaužívaným spôsobom - letákmi resp. vyhlásením v rozhlase. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 



Čl. III 
Ďalšie dojednania 

1. Miesto vykonávania zberu je celé územie objednávateľa . 

2. Zhotoviteľ bude zber papiera realizovať formou výmeny za toaletný papier a iné 

hygienické výrobky, pričom samotný zber bude realizovať sústreďovaním starého 

papiera do nákladného automobilu bez vytvárania medziskladu na území 

objednávateľa. Túto službu bude zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať 

bezodplatne. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy nebude zabezpečovať zber 

papiera formou výmeny za toaletný papier prostredníctvom iného podnikateľského 

subjektu, pokiaľ tomu nebude brániť všeobecne záväzný právny predpis a pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi v zmysle ust. § 64 ods. 1 zákona 

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov potvrdenie o množstve 

vykúpeného papiera a v zmysle vyhlášky č. 310/2013 Z.z. vyplnené hlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaním s ním na území objednávateľa vždy do 15.januára nasledujúceho 

kalendárneho roka jednorázovo za uplynulý rok. 

S. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia 

výpovedného dôvodu. Týmto sa dojednáva mesačná výpovedná lehota, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

Čl.IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s§ 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 
2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 

vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopfňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú 

ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju 

vlastnoručne podpisujú. 

S. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej 

neupravených sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

• v J --J ' b1 í 
V Nitre dna: .................... . 

Anton Žňava 
konateľ 

Green Wave Recycling, s.r.o. 

v ... ~:.\t~.'IA.~Ú~. f.\.:i dňa: .... ?.. ~.!:~ .. >1> Es r 0 

.„„„ .. ~„.„L„ ... ~ 
za objednávateľa ~ ~ 

Ing. Peter Lednár, CSc.- primátor ~e.sta @ _,0~ „ ' !{ MO.f-11~"' , 


