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ZMLUVA 
O ZBERE POUŽITÝCH TEXTÍLIÍ A ŠATSTVA NA VYKONÁVANIE PRÍPRAVY NA 

OPATOVNÉ POUŽITIE 
 
 

ČLÁNOK I 
Zmluvné strany 

 
1. Obec: Lučatín 

Sídlo:  Lučatín 40, 976 61 Lučatín   
IČO:    00313572   
DIČ:    2021121300    
Zastúpená: Ing. Pavel Kováč, starosta 
Tel:      0910 112 377, 0911 765 830     
E-mail:  starosta@lucatin.eu   
 
(ďalej len „obec“) 
 

2. HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie 
Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava 
IČO: 42065534 
DIČ: 2023093380 
Zastúpená: Henning Mörch, predseda 
Tel.: +421 910 666 036 
E-mail: humana.slovakia@humana.at 
 
(ďalej len „občianske združenie HUMANA“) 
 
 

ČLÁNOK II 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že občianske združenie HUMANA umiestni bezodplatne  svoje zberné 

kontajnery v počte uvedenom v prílohe č. 1 (ďalej len „kontajner“ alebo „kontajnery“) na 
priestranstvách, ktoré sú zverené do správy obce  a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len 
„verejné priestranstvá“). Kontajnery budú slúžiť výlučne na zber použitého šatstva a textílii na účel 
prípravy na ich opätovné použitie.  

2. Zmluvné strany konštatujú, že na výkon činnosti podľa bodu 1. je občianske združenie HUMANA 
oprávnené na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
(ďalej len “rozhodnutie“), ktorým bol občianskemu združeniu HUMANA udelený súhlas v zmysle 
§ 97 ods. 1 písm. p) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na vykonávanie prípravy na opätovné 
použitie pre odpady šatstvo, katalógové číslo 20 01 10 a textílie, katalógové číslo 20 01 11. 

 
 

ČLÁNOK III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že počet kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách 

a miesto ich umiestnenia sa môže zmeniť iba na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán.  
4. Zberné kontajnery pre použité textílie, odevy a obuv sú vlastníctvom občianskeho združenia 

HUMANA a môžu byť vyprázdňované len oprávneným personálom občianskeho združenia 
HUMANA. 
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5. Občianske združenie HUMANA sa zaväzuje vyprázdňovať kontajnery pravidelne podľa ich 
naplnenosti, najmenej však raz do mesiaca.  

6. Občianske združenie HUMANA sa zaväzuje pri výkone činnosti podľa čl. II bod 1. postupovať 
v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade 
s rozhodnutím. 

 
ČLÁNOK IV 

Predmet odberu odpadov 
 

1. Občianske združenie HUMANA prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo a textílie, a to 
pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, stolnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, 
tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky (ďalej len „odpad“).  

2. Občianske združenie HUMANA vyzbieraný odpad pripraví na opätovné použitie v súlade 
s rozhodnutím, pričom táto činnosť je  činnosťou zhodnocovania odpadov R3 Recyklácia alebo 
spätné získavanie organických látok v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.  

3. Občianske združenie HUMANA zodpovedá za vykonávanie prípravy na opätovné použitie odpadu. 
4. Občianske združenie HUMANA vyhlasuje, že  prípadný výnos z výkonu činnosti podľa čl. II bod 1. 

použije na podporu a financovanie svojich cieľov, ktorými sú ochrana a zabezpečovanie princípov 
humanizmu v medziľudských vzťahoch, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia a vytváranie 
priaznivých životných podmienok na naplnenie úloh, medzi ktoré patrí zabezpečenie alebo 
podpora programov vzdelávania, výchovy a vývoja, ktoré sú orientované na oblasti, ako sú pomoc 
chudobným a rozvoj chudobnejších častí populácie, poskytovanie sociálnej pomoci, konkrétne 
pomoci ľuďom v chudobe, tiesni a utrpení, postihnutých nepredvídateľnou udalosťou a nešťastím, 
pomoci obetiam hladu, vojny, prírodných katastrof alebo napomáhanie pri zabezpečovaní 
rehabilitácie a premiestnení ľudí a programov zameraných na prestavbu zničených ľudských 
obydlí s ohľadom na poškodené oblasti, ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana a 
zabezpečovanie prírodného bohatstva pre verejný prospech, ale v žiadnom prípade nie 
obmedzujúcim spôsobom, iniciovanie akcií zameraných na ochranu riek, morí a lesov pred zlým 
zaobchádzaním a súčinnosť pri zabezpečovaní projektov zameraných na ochranu prírodného 
bohatstva zeme, ochrana a podpora zdravia, prevencia a resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne 
postihnutých, podpora zachovávania kultúrnych hodnôt a zabezpečovanie ochrany ľudských práv. 

 
ČLÁNOK V 

Doručovanie písomností 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou, sa 

považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 
a) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak; alebo 
b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi 

s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 3. 
V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste 
ako na adrese určenej podľa bodu 3., ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia 
zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
príjemcom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať. Za deň doručenia písomností sa 
považuje aj tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá 
na pravde, alebo v prípade doručovania kuriérom alebo osobného doručovania aj deň, 
v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý.  

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e–mail) sa použije 
adresa občianskeho združenia HUMANA:   humana.slovakia@humana.at 
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adresa obce:         obeclucatin@lucatin.eu 
3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil 
novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade 
akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne 
informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová 
adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku tejto zmluvy, sa 
musia doručovať prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka s doručenkou, kuriérom alebo 
osobne. 

 
 

 
ČLÁNOK VI 

Doba trvania zmluvy a jej skončenie 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 3. alebo 4. alebo 
c) písomnou výpoveďou podľa bodu 5. 

3. Obec je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak občianske združenie HUMANA po uzavretí tejto zmluvy 
stratí oprávnenie na výkon činnosti podľa čl. II bod 2. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, 
ak druhá zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností z tejto zmluvy a napriek 
písomnej výzve dotknutej zmluvnej strany nezjedná nápravu ani v dodatočne primeranej lehote, 
ktorú jej za tým účelom dotknutá zmluvná strana v tejto výzve určí, pričom táto lehota nesmie byť 
kratšia než 15 dní. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán odstúpiť od tejto zmluvy v iných 
prípadoch upravených príslušnými právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú 
formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú doručením 
písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5. Vypovedať túto rámcovú zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo 
bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej 
strane, inak je neplatná. Výpovedná doba je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí 
posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.   

6. Zmluvné strany sa dohodli, že občianske združenie HUMANA je povinné odstrániť kontajnery 
z verejných priestranstiev najneskôr do 30 dní odo dňa zániku tejto zmluvy.  

 
 

ČLÁNOK VII 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Občianske združenie HUMANA sa zaväzuje informovať obec v zmysle platných právnych 

predpisov, najmenej  však raz do roka, o  svojej činnosti, najmä jej oznámi údaje o druhu a 
množstve vyzbieraného odpadu za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho 
roka. Obec sa zaväzuje v tomto ohľade informovať svojich obyvateľov v rámci dostupných médií 
o predmete činnosti občianskeho združenia HUMANA.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obec nie je oprávnená na kontajneroch umiestňovať reklamu, 
nápisy, plagáty alebo akékoľvek inak do nich zasahovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
občianskeho združenia HUMANA. Obec sa zaväzuje konať tak, aby neumožnila umiestňovať na 
kontajneroch reklamu, nápisy, plagáty alebo akékoľvek inak zasahovať do ich označenia ani tretím 
osobám.  

3. Občianske združenie HUMANA sa zaväzuje označiť kontajnery v zmysle právnych predpisov.   
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ČLÁNOK VIII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a  doplnenia tejto zmluvy sú možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami 
dohodnutými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Zoznam verejných priestranstiev. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 

s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a 
na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali 
do úvahy. 

5. Zmluvou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 
dve vyhotovenia prevezme obec a dve vyhotovenia občianske združenie HUMANA. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ňou 
viazaní ju vlastnoručne podpisujú štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 

 
 
V ........................ dňa .........................    V ...................... dňa ...................... 
 
 

     
 
 
__________________________________                                          ____________________________ 
HUMANA People to People Slovakia o.z.     obec - Lučatín 
Henning Mörch, predseda                         Ing. Pavel Kováč, starosta 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRÍLOHA  č. 1 
 

UMIESTNENIE KONTAJNEROV HUMANA A ICH POČET 
 
 
 
Číslo    Ulica   Popis miesta   počet kontajnerov 
 

1. Lučatín         1 


