
ZMLUVA 
O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLIÍ, ODEVOV A OBUVI  

 
 

ČLÁNOK I. 
Zmluvné strany 

 
1. Obec:   Malachov 

Sídlo:    Obecný úrad  Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Banská Bystrica 
IČO :    00620891 
Zastúpená:   Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka 
Tel:      0918 363 629 
E-mail: starosta@malachov.sk 
 
(ďalej len „Obec“) 
 

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

ČLÁNOK II. 
Predmet zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že HUMANA umiestni bezodplatne 1 kontajner na verejnom  
priestranstve, ktoré je zverené do správy obce (umiestnenie je uvedené v prílohe č. 1, ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy). Uvedený  kontajner bude  slúžiť na použité textílie, odevy, obuv, 
tašky a doplnky. Na základe vzájomnej dohody s obcou je možné počet kontajnerov meniť.  
 

ČLÁNOK III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Určenie miesta kontajnera vyžaduje vzájomnú dohodu oboch strán a môže by zmenené iba po 

predošlej dohode a vzájomnom súhlase.  
2. Zberné kontajnery pre použité textílie, odevy a obuv sú vlastníctvom HUMANA a môžu byť 

vyprázdňované len oprávneným personálom HUMANA, zvyčajne vodičmi. 
3. HUMANA sa zaväzuje vyprázdňovať kontajner pravidelne podľa požiadavky naplnenosti 

kontajnera, najmenej raz do mesiaca.  
4. HUMANA zbavuje obec od nárokov tretích strán, ktoré by mohli vzniknúť pri zbere použitých 

textílií, odevov a obuvi v rámci právnej zodpovednosti poistenia. 
 

ČLÁNOK IV. 
Predmet odberu 

 
1. HUMANA zbiera použité textílie a odevy: pánske, dámske, detské pre všetky sezóny, lôžkoviny, 

stolnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky. 
2. HUMANA zodpovedá za znovupoužitie a recykláciu použitých odevov, textílií a obuvi. 



3. HUMANA ich použije na recykláciu, ekologickú likvidáciu, komerčný export a profit použije na 
podporu a financovanie charitatívnych a sociálnych projektov rozvojových krajín. 

 
ČLÁNOK V. 

Doba trvania zmluvy 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
 

ČLÁNOK VI. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

 
1. Zmluvný vzťah tejto zmluvy je možné ukončiť: 

(a) Písomnou výpoveďou  jednej zo strán s výpovednou lehotou jeden mesiac, s uvedením 
dôvodu výpovede.  

(b) Písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode; 
(c) Odstúpením od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 
2. HUMANA je povinná odstrániť kontajnery z obce najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  
ČLÁNOK VII. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. HUMANA informuje obec raz do roka o výsledoch zberu, obec informuje obyvateľov v rámci 
dostupných médií o predmete zbierky.  

2. Na kontajneroch je zákaz plagátovania, výnimky sa povoľujú po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. 

 
ČLÁNOK VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

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

2. 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.  

3. 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. 

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

5. 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 Bratislave dňa 19.6.2019    V Malachove dňa 28.6.2019 
 
 
 
______________________________    _______________________________ 
HUMANA People to People Slovakia o.z.   Obec   
Henning Mörch, predseda     Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka 
 



PRÍLOHA  č. 1  
 

UMIESTNENIE KONTAJNEROV HUMANA 
 
 
 
Číslo      Ulica   Popis miesta 
 

1. Malachov       pri Obecnom úrade 


