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ZMLUVA O ODOVZDANÍ SKLÁDKY 

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

Odovzdávajúci:  

   

Obchodné meno:   ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 

Sídlo:    Korytovská 20, Lužianky 951 41 

IČO:     31 434 347 

Bankové spojenie:   4220114606/3100 

Registrácia:                Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 3307/N 

IČ DPH: SK2020405893 

Zastúpený:   Mgr. Tomáš Sklenár, prokurista 

(ďalej len Odovzdávajúci) 

 

 

a 

 

Preberajúci: 

 

Obchodné meno:   Obec Horná Kráľová 

Sídlo:    Hlavná 17, Horná Kráľová 95132 

IČO:     00800368 

DIČ: 20212049555 

Zastúpený:   Emil Rábek, starosta (ďalej len Preberajúci) 

 

 

(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej spolu tiež ako Zmluvné strany a každý samostatne ako Zmluvná 

strana) 

 

 

KEĎŽE: 

 

A) Odovzdávajúci je v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Skládky TKO Horná Kráľová zo dňa 18. 10. 

2007, uzatvorenej medzi Preberajúcim, ako pôvodným prevádzkovateľom, a Odovzdávajúcim, 

v znení jej dodatkov, v pozícii prevádzkovateľa uzatvorenej a zrekultivovanej Skládky TKO Horná 

Kráľová, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné č. 1365/19, v katastrálnom území Horná Kráľová, 

VS skládky 373190207 (ďalej len Skládka). 

 

B) Medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim bolo dohodnuté, že po vykonaní a skolaudovaní 

rekultivácie Skládky bude prevádzkovanie Skládky so všetkými právami a povinnosťami prevedené 

na Preberajúceho. 

 

C) Vzhľadom k tomu, že rekultivácia a kolaudácia bola zo strany Odovzdávajúceho uskutočnená 

v roku 2017, Zmluvné strany sa dohodli, že novým prevádzkovateľom sa opätovne stane 

Preberajúci, za podmienok tejto Zmluvy. 
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TAK SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI NASLEDOVNE: 

ČL. 1 

Odovzdanie Skládky 

 

Odovzdávajúci týmto Skládku odovzdáva a Preberajúci preberá a vstupuje na miesto 

prevádzkovateľa Skládky v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a podľa integrovaného povolenia 

vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia 

Bratislava (ďalej len SIŽP), č. 445-24063/2008/Raf/373190207 zo dňa 15. 07. 2008, zmenené a doplnené 

rozhodnutiami: č. 8636-41151/2008/Raf/373190207/Z1 zo dňa 10. 12. 2008, č. 10416-42542/2008/ 

Raf/373190207/Z3 zo dňa 18. 12. 2008, č. 280-322/2012/Raf,Šim/373190207/Z5-SP zo dňa 09. 01. 2012, 

č. 3181-16961/2013/Šim/373190207/Z6-SP zo dňa 27. 06. 2013, č. 3160-17778/2015/Med/373190207/ 

Z7-SP zo dňa 18. 06. 2015, č. 5796-25809/2015/Rum/373190207/Z8 zo dňa 11. 09. 2015 a č. 1216-

4933/2018/Rum/373190207/Z9 zo dňa 19. 02. 2018. 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci odovzdania Skládky: 

1.1.1 Odovzdávajúci opraví poškodené oplotenie realizované ostnatým drôtom v rastri 20cm do 

výšky existujúcich stĺpov oplotenia Skládky a osadenie novej dolnej brány pri retenčnej nádrži 

pred odovzdaním, 

1.1.2 Odovzdávajúci v mesiaci pred odovzdaním vyprázdni retenčnú nádrž a vyčistí areál skládky od 

odpadov, 

1.1.3 Odovzdávajúci odovzdá Preberajúcemu všetku dokumentáciu a evidenciu prevádzkovateľa 

Skládky; zoznam príslušnej odovzdanej a prevzatej dokumentácie bude súčasťou 

odovzdávacieho protokolu, 

1.1.4 Odovzdávajúci uhradí časť budúcich nákladov na monitorovanie Skládky vo výške 8 500,- € 

prevodom na účet Preberajúceho, bezodkladne po podpise tejto Zmluvy. 

1.1.5 Pred odovzdaním bude vykonaná spoločná tvárovo miestna obhliadka za účelom kontroly 

dodržania podmienok uvedených vyššie. 

Ďalšie dojednania 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene prevádzkovateľa podá na SIŽP, ako príslušný 

orgán štátnej správy, po podpise tejto Zmluvy Odovzdávajúci, na základe plnomocenstva. 

1.3 Preberajúci sa zaväzuje poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú k tomu, aby nastali účinky tejto 

Zmluvy, vrátane akýchkoľvek doplnení, dodatkov, alebo nových podaní, ak to bude SIŽP, alebo 

iný orgán štátnej, či verejnej správy vyžadovať. 
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ČL. 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona o odpadoch a iných právnych 

noriem platných na území Slovenskej republiky. 

2.2 Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov potvrdených 

obidvomi Zmluvnými stranami. 

2.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 

takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 

ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. 

V takomto prípade sa namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení, a na vyplnenie 

medzier, použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 

Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

2.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Je 

vyhotovená v troch (3) exemplároch, jeden exemplár pre Preberajúceho, jeden pre 

Odovzdávajúceho a jeden pre príslušný orgán SIŽP, pre zaevidovanie zmeny prevádzkovateľa 

Skládky.  

2.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam Zmluvy porozumeli, tieto 

vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

Preberajúci: Odovzdávajúci: 

V_________, dňa ________________ 2021 V Lužiankach, dňa ____________ 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Obec Horná Kráľová 

Emil Rábek 

starosta 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 

Mgr. Tomáš Sklenár 

prokurista 

 

 


