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Z M L U V A  O  D O D Á V K E  P A P I E R A   
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek (2) v spojení s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

ODBERATEĽ:    

   

   Obchodné meno : Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  

  sídlo   : Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

  IČO   : 00 681 300 

  DIČ   : 2020318256 

  IČ DPH   : SK 2020318256 

zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,   oddiel : Sa,                    

                                        vložka č. 482/B 

bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s. 

  IBAN   : SK 37 7 500 0000 0000 25332773 

konajúci   : RNDr. Branislav Cimerman – predseda predstavenstva  

  a generálny riaditeľ 

  Ing. Rudolf Slezák – člen predstavenstva 

                zastúpený              : Mgr. Beáta Humeniková – zodpovedná za Oddelenie  

  marketingu                     

e-mail                        : jurinova@olo.sk 

 

  (ďalej ako ,,OLO A.S.“ alebo „ODBERATEĽ“) 

a     

 

DODÁVATEĽ:    

   

Názov    : Základná škola 

sídlo   : Biskupická 21, 821 06 Bratislava 

  IČO   : 31748201 

DIČ                          : 2020918900 

IČ DPH  : nie je platcom DPH 

bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

  IBAN    : SK26 0900 0000 0000 1145 9212 

zastúpený  : Mgr. Iveta Horváthová 

                       e-mail                         : zsbiskupicka@gmail.com  

 

                                                                                     (ďalej aj ako „ŠKOLA“ alebo „DODÁVATEĽ“) 

 

PREAMBULA 

Za účelom zlepšenia kvality životného prostredia, zapojenia do systému zberu odpadov 

separovaním a následnou recykláciou odpadu na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy o dodávke papiera (ďalej aj ako 

„ZMLUVA“) s nasledovným znením: 

mailto:zsbiskupicka@gmail.com
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ČLÁNOK. I. PREDMET ZMLUVY 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok školy dodávať spoločnosti OLO a.s. papier, ktorý škola 

zapojená do projektu OLOMÁNIA organizovanom spoločnosťou OLO a.s., vyzbiera od 

svojich žiakov a záväzok spoločnosti OLO a.s. za dodaný papier zaplatiť škole dohodnutú 

odmenu. 

 

ČLÁNOK II. DOHODNUTÁ ODMENA  

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že OLO a.s. zaplatí škole za každý 1 kg (slovom jeden 

kilogram) dodaného papiera sumu 0,055 € s DPH. 

 

(2)    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  OLO  a.s.  bude  škole  uhrádzať dohodnutú odmenu 

podľa množstva  dodaného  papiera  dvakrát  ročne, v mesiaci február a jún, prevodom na 

bankový účet  školy  uvedený  v záhlaví  tejto zmluvy, na základe odsúhlasených 

podkladov  podľa Čl. III., odsek (3) uvedenej zmluvy. 

 

ČLÁNOK III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že škola spoločnosti OLO a.s. písomne oznámi (e-mailom,                          

objednávkovým formulárom),  že má pripravené na prevzatie dohodnuté množstvo 

papiera podľa Čl. I. odsek (2) tejto zmluvy.   

 

(2)   Na základe písomného oznámenia školy OLO a.s. svojim zberným vozidlom prevezme od 

školy papier na vopred dohodnutom mieste a vo vopred dohodnutom čase. 

 

(3)    Pri prevzatí papiera zamestnanec spoločnosti OLO a.s. v súčinnosti so zamestnancom 

školy odváži množstvo školou dodaného papiera. Množstvo dodaného papiera zmluvné 

strany písomne zaevidujú na dodacom liste. Následne za účelom kontroly OLO a.s. priamo 

vo svojej prevádzke opätovne odváži množstvo školou dodaného papiera. V prípade, ak 

OLO a.s. zistí rozdiel pri vážení, tento bude zohľadnený v bezprostredne nasledujúcom 

odbere papiera. 

 
ČLÁNOK IV. TRVANIE ZMLUVY 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

(2) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká výlučne z nasledovných dôvodov: 

a. písomnou dohodou zmluvných strán; 

b. výpoveďou; 

c. odstúpením od zmluvy; 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený na základe tejto zmluvy môže byť        

ukončený písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán adresovanej druhej zmluvnej 

strane bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dohodnutá na 1 (jeden) mesiac a začína   

plynúť  prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane.  

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká aj v prípade 

skončenia realizácie projektu OLOMÁNIA zo strany OLO a.s. OLO a.s. je povinná v lehote 
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30 dní pred plánovaným skončením projektu OLOMÁNIA oznámiť škole skončenie tohto 

projektu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pri skončení projektu si vysporiadajú 

vzájomné práva a povinnosti. 

 

ČLÁNOK V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis pre OLO a.s., jeden 

(1) rovnopis pre školu. 

 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa budú 

spravovať zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších 

predpisov. Vzťahy neupravené Obchodným zákonníkom sa budú spravovať príslušnými 

právnymi predpismi platnými na území SR. 

 

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a týmto dňom je pre 

účastníkov tejto zmluvy záväzná. 

 

 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú 

prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu 

ju podpísali. 

 

 

 

 

ODBERATEĽ 

V Bratislave dňa                    ___________________________ 

 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 

                                                                                     ___________________________ 

 

 

DODÁVATEĽ 

V Bratislave dňa 20.01.2017                     

 

Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 

                                                                                                          ___________________________ 

         MGR. IVETA HORVÁTHOVÁ 

         RIADITEĽKA ŠKOLY 


