
ZMLUVA 
o vzájomnej spolupráci 

Zmluvné strany: 

Juraj Močiľan 
Sídlo: Liptovské Revúce 88 
IČO: 46199926 
(ďalej len „zmluvná strana L") 

a 

Obec Liptovské Revúce, Stredná č. 386, 034 74 Liptovské Revúce 
IČO 00315478 
zastúpená: Ing. Milošom Kurišom, starostom obce 
bankové spojenie PRÍMA banka Slovensko, a.s., Ružomberok 
č. účtu 8306390001/5600 
(ďalej len „zmluvná strana II.") 

po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto 

zmluvu o vzájomnej spolupráci 

či. I. 
Úvodné ustanovenia 

1) Zmluvné strany v rámci dobrých vzťahov a v snahe prispieť k zlepšeniu životného 
prostredia v obci uzatvorili túto zmluvu. 

2) Zmluvná strana L: 
a) na základe živnostenského oprávnenia zapísané v Živnostenskom registri SR pod 

č. 570-12201 vykonáva (okrem iného) podnikateľskú činnosť v oblasti opracovania drevnej 
hmoty a výroba komponentov z dreva, 

b) má svoj vlastný štiepkovač na výrobu drevoštiepky, ktorý sa nachádza v prevádzkarni 
Liptovská Osada - stará píla. 

3) Zmluvná strana II. má zákonnú povinnosť na území obce zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad (ďalej len „BRKO"). 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

1) Účelom tejto zmluvy je vytvoriť podmienky pre fyzické osoby a právnické osoby pre 
ukladanie BRKO. 

2) Zmluvná strana II. sa zaväzuje umožniť obyvateľom obce, fyzickej osobe - podnikateľ 
a právnickej osobe pôsobiacim na území obce ukladať celoročne BRKO na pozemok 



par. KN - E č. 5420/1 v lokalite Veľká Turecká. Medzi BRKO patrí: drevený odpad zo 
strihania a orezávania krovín a stromov, 

3) Zmluvná strana II. sa zaväzuje informovať obyvateľov obce, fyzické osoby -
podnikateľ a právnické osoby pôsobiace na území obce o možnosti ukladať vyššie uvedený 
BRKO na pozemku par. KN - E č. 5420/1 v lokalite Veľká Turecká. 

4) Zmluvná strana I. sa zaväzuje odoberať drevný odpad z pozemku par. KN - E 
č. 5420/1 v lokalite Veľká Turecká a tento štiepkovať. 

1) Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, od 1.6.2013. 

2) Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou jednou so zmluvných strán bez uvedenia výpovedného dôvodu 

v trojmesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

1) Túto zmluvu je možné meniť iba písomným, očíslovaným dodatkom k zmluve, 
podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

2) Zmluvné strany súhlasia s podmienkami, určenými v tejto zmluve a zaväzujú sa ich 
rešpektovať a dodržiavať. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky skutočnosti uvedené v tejto 
zmluve sú úplné a pravdivé a zároveň vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú 
oprávnené na jej podpísanie. 

3) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po dvoch vyhotoveniach. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4) Všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

čl. III. 
Doba platnosti a zánik zmluvy 

čl. IV. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

V Liptovských Revúcach 
Juraj Moči lan 

034 74 Liptovské Revúce 88 / 
IČO: 46 199 926 A 
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2013 Obec Liptovské Revúce 
PSČ: 034 74 tel.: 044/439 71 71 

Zmluvná strana I. 


