
ZMLUVA
č.3l2020lsZ

o nakladaní s komunálnym odpadom
zbeľ, prepľava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytľiedených zložiek komunálnych

odpadov, pľi ktorých sa uplatňuje ľozšíľená zodpovednost'výrobcov

uzatvoľená v zmysle $ 269 a následne Zátkona č. 513 l 1991Zb, _ obchoclný zákonník
v platnom znení

medzi

objednávatel': Obec Malý Slavkov
Geľlachovská 52,060 01 Malý Slavkov
Ladislav oľavec' starosta obce
31 984 673
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
sK56 11ll 0000 0066 08182014
052 I 4s 224 00
obec@obecmalyslavkov. sk

ďalej len ako 
',objednávateľ"

Zastupený
ICO:
Bankové spojenie:
Císlo Úrčtu:

Telefón:
E - mail:

Zhotovitel'

Zastípený:

Zástupca splnomocnený vo veciach
a)zmluvných:

b)technických:

Kontakt:
Kontakt na dispečing:
Bankové spojenie:
IBAN:
lČo:
DIČ:
lČ opn:

Maľius Pedeľsen, a.s.
opatovská I735,9l1 0l Trenčín
Ing. oliver Šujan _ člen predstavenstva
Ing. Slavomír Faško - člen predstavenstva

Mária Glevaňáková - regionálny riaditeľ
nazáklade plnej moci zo dňa l8.03.2019
Jana Spaková - obchodný zástupca
Peteľ Spes - dispečer
0914 360 888
0902 999 41s
ČSoB, a.s.
sK70 7500 0000 0000 2s81 8343
34 1 15 901
2020386148
sK 2020386148

a

Zápis v obchoclnom ľegistľi okľesného sťrdr-r Tľenčín, oclcl.: Sa, vl.:54lR

ďalej len ako ,,zhotoviteľ"
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Clánok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva rrpľavuje vzťahmedzi obcou Malý Slavkov a spoločnosťou Marius Pedersen' a.S. vo
veci vykonávania zbeľu, pľepľavy azabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia vytľiedených
z|ožiek komunálnych odpadov, na ktoľé sa vzťahuje ľozšírená zodpovednosť ýľobcov, na uzemí
objednávateľa'

2. Základom tejto zmluvy sťr všeobecné ustanovenia Zákona č,. 7912015 Z.z. o odpadoch a o Znene
a doplnení niektor1ých zákonov v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o odpadoch").

3' Za zberané triedené z|ožky komunálnych odpadov sú pre potreby tejto zmluvy považované
nasledujúce druhy odpadov zaradené podlä Vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
20 0l 01 papieľ
20 0102 sklo
20 0I 04 obaly z kovu
20 01 03 viacvľstvové kombinované materiály nabáze lepenky $ompozity nabáze lepenky)
20 0l 39 plasty

4. Zhotovitel' nenesie žiadne následky v pľípade' že odpad definovaný v bode 3 článku I. tejto
zmluly bude obsahovať pľi vývoze iné druhy odpadov ako sú odpady definované touto zmluvou.

článok II.
Pľeclmet zmluvy

1. Predmetom zmhrvy je Zo strany áotoviteľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pľe
objednávateľa:
- zber, preprava azabezpeéenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nasledujúcich vytriedených

zloŽiek komunálnych odpadov,
- poskýnutie vľiec, nádob alebo kontajneľov na tľiedený zbeľ.

20 01 01

20 01 02 sklo

20 0r 03 viacvľstvové kombinované mateľiály nabáze lepenky (kompozity nabáze lepenky)

20 01 0,ĺ obaly z kovrt

20 01 39

x) spolu do vriecje možné dávať tri uvedených odpadov

obecÄ4esto Typ vreca/nádoby/kontaj neľa a
obiem v litroch

Počet vriec/nádob,/kontaj nerov
na l výyoz

Počet qývozov za
rok

Malý Slavkov 110 300 t2

Obec/Mesto Typ vreca/nádobylkontaj nera a
obiem v lihoch

Po čet vľiec/nádob/kontaj neľov
na 1 vývoz

Počet ývozov za
ľok

Malý Slavkov ll0 300 12

Obec/Mesto Typ vľeca/nádobylkontajneľa a
obiem v litľoch

Počet vľiec/nádobÄĺontaj nerov
na l vývoz

Počet vývozov za
ľok

Malý Slavkov ll0 300 t2
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2. Zber tľiedených zloŽiek komunálneho odpadu bude vykonávaný podlä požiadaviek definovaných

zodpovedajúcimi platnými právnymi predpismi a Všeobecne záväznými nariadeniami
objednávateľa. objednávatel' bezplatne poslgrtne zhotoviteľovi Všeobecné záväzné nariaclenie o
odpadoch' popľ. iné záväzné ľozhodnutia !ýkajúce sa pľedmetu zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude viesť auchovávať evidenciu odruhoch amnožstve odobra|ých odpadov, ich
uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podl'a platných právnych predpisov.

článok III.
Yývozná činnost'a interyal qývozu

1' Miestom qýkonu služby je územie obce Malý Slavkov.
2. Zhotovitel'po dohode s objednávatelbm a oľganizáciou zodpovednosti ýrobcov určí deň vývozu

triedených zložiek komunálneho odpadu v ľámci príslušného ýždňa, na základe svojich
hatmonogľamov. Zhotoviteľ má právo zmeniť deň pravidelného qfuozu jednotlivych z|ožiek,
pokial' s i to r,yžaduj ú prevádzkové podmienky.

3. Zberové vrecia, nádoby akontajnery musia bý vdeň vývozu pripravené na verejne pľístupné
miesto, v bezpľostrednej blízkosti verejnej komunikácie pľístupnej pre zberové vozidlo. Priestor
medzi nádobou/kontajneľom a miestom pristavenia vozidla musí bý vhodný (bez ľozkopávok,
snehoqých bariér.'.) pre bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po lyprázdnení zbeľoých nádob a
kontajneľov budú tieto vľátené posádkou zberového vozidla na pôvodné miesto.

4' objednávateľ nie je opľávnený poskýnúť zbeľové nádoby, kontajnery a vľecia, ktoré mu boli
pos\rtnuté, k užívaniu tľetej osobe. objednávatel'zodpovedá za škody spôsobené na prenajaých
nádobách a kontajneroch aje povinný ich nahľadiť.

5. objednávateľ zodpovedá za to, že zbeme nádoby, kontajnery a vľecia budú obsahovať iba druh
odpadu podľa bodu 1 článku II. tejto zmluvy.

Clánok IV.
Cena a zmluvné podmienky

l. Náklady na triedený zbeľ, pľeprar,'u a zabezpeéenie zhodnotenia alebo zneškoclnenia vytriedených
z|ožiek kolrrurtálrtych odpadov deľlnovaných touto zmluvou hradí organizácia zodpovednosti
qýrobcov, s ktorou má objednávatel' uzatvorenú zmluvu. Organizáciou zodpovednosti výľobcov,
s ktorou má objednávateľ uzatvorenú zmluvu je spoločnosť Natuľ - Pack, a.S., So sídlom
Bajkalská 25,82l01 Bratislava, IČo: 35 g7g 798.

2. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť poslc5rtovanie služieb a plnenie si svojich povinností voči
objednávateľovi, pokiaľ organizácia zodpovednosti qýľobcov neuhľadí faktúry do stanoveného
dátumu ich splatnosti.

3. objednávatel' zabezpečí na svoje náklady po dohode sozhotoviteľom qývoz každej zbernej
nádobylkontajnera alebo vľeca, určených pre ocldelene zberanŕt zložktl komunálneho odpadu na
ktoľú sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (uvedené v bode l. článku II. tejto zmluvy)
v pľípade, ak tieto náklady nehľacĺí pľíslrršná oZY z clôvodrr lykonania kontľoly zbeľných
nádob/kontajneľov/vľiec kecly obsah takejto zbernej nácloby/kontajneľa/vľeca zahíňa inťr zložku
komunálneho odpadu než pľe akrlr je zbemá nádoba/kontajneľ/vľece uľčená v ľozsahu nad
pľípustnú mieľu znečistenia stanovenĺt v pľílohe č. 8a zákona o odpadoch.

4. objednávatel' uhradí zhotoviteľovi kladný ľozdiel medzi qýškou nákladov na ývoz výľiedenej
zloŽý komttnálnych oclpaclov, ako sú dohodnuté v Zmluve, a qýškorr náklaclov, ktoré
zhotovitel'ovi za služby oclvoztt uhľaclila pľíslušná oZY pľe obaly, ato za obcĺobie každého
kalencĺárneho mesiaca, v ktoľom táto oZY rrhraclila zhotoviteľovi zníŽene náklady, kecly
clôvodom pľe uhľadenie iba zniŽených rrákladov zo stľany takejto oZV bola skutočnosť, že
objednávateľ neuskrrtočnil zmeny v sy'stéme tľiecĺeného zberu, ktoľé takáto oZV navrhla na
záklacle lykonanélio oveľenia furrkčnosti a náklaclovosti tľiecleného zbeľu objeclnávatel'a.
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článolĺ v.

Pľevzatie zodpovednosti

1. Zodpoveclnosť za nakladanie s odpadom prevzaým podľa tejto zmluvy pľechádza
z objednávatel'a na zhotoviteľa okamihom prevzatia odpadu.

2. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve - odovzdanie iných druhov odpadov
ako sú uvedené v tejto zmluve bez pľedchádzajúcej dohody zmluvných stľán je objednávatel'
povinný nahľadiť zhotoviteľovi škodu, ktoľá mu takýmto konaním vznikla.

Clánok VI.
Tľvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sauzaÝárana dobu neuľčitú.
2' Platnosť zmluvy končí:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných stľán
b) uzatvoľením inej zmluly, ak sa tak obidve zmluvné strany dohodnú
c) písomnou ýpoveďou jednej zo zmluvných stľán i bez udania dôvodu, s výpovednou

lehotou 3 (t D mesiace, ktorá zaéína plynúť prvym dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení qýpovede druhej zmluvnej strane

d) ukončením zmluly medzi objednávatel'om a organizáciou zodpovednosti ýrobcov,
spoločnostbu NATUR-PACK, a.s.,

e) ukončením zmluvy medzi zhotovitelbm a organizáciou zodpovednosti ýrobcov,
spoločnostbu NATUR-PACK, a.s.,

čtánok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na r,vebovom sídle objednávateľa'

2' Po ukončení platnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť všetky nádoby a kontajnery,
ktoré mu boli poskýnuté späť zhotoviteľovi, a to v stave zodpovedajúcom ich veku a
príslušnému opotrebeniu' k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii.

3. Vprípade Zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné shany pľávo požadovať od dľuhej stľany
také zmeny v tejto zmluve, ktoľé vyplynú z noqých právnych predpisov.

4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných strán
formou podpísaných písomných dodatkov.

5. ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
platného obchodného zákonníka SR.

6. Pľípadné spory budú ľiešené vzájomnou dohodou alebo pľávnou cestou v zmysle platnej
legislatívy SR v tejto oblasti.

7. Zmluvné stľany sa zaväzují' že všetky vzájomne zverené podklady, knorv-horv, mar'ketingové
informácie a obclobné informácie tvoriace pľedmet obchodného tajomstva bucĺú povaŽovať za
utajené a v súlade so všeobecne záväzĺými právnymi pľeclpismi ich nebuclú zveľejňovať tľetím
osobám a buclú tieto informácie chľániť.

8. Ak nezávisle od vôle zhotovitelä a objeclnávatelä nastala pľekážka, ktoľá bľáni objednávatel'ovi
alebo zhotovitelbvi v splnení jeho povinnosti' neplnenie povinností zo Zmluvy v dôsledku takejto
prekáŽk7 nezaklaclá zocĺpoveclnosť za škoclrr ak sú splnené nasleclovné poclmierrky:

a) pľekážka nastala rrezávisle ocl vôle ob_ieclnávateľa a zhotovitel'a'
b) nemožno roztlmne pľecĺpoklaclať, žeby povinllá sfi'ana tĺrto pľekážku, alebo jej následky

odvľátila alebo pľekonala'
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c) nemožno rozumne predpokladať, že by v čase vzniku záväzku povinná strana túto

prekážku predvídala.
9. Vznik takejto prekážky musí povinná zm|tlvná stľana bez zbytočného odkladu oznámiť druhej

zmluvnej stľane, pľičom ak prekážka tľvá, alebo je možné rozumne pľedpokladať, že bude trvať
dlhšie ako 30 dní, má zhotoviteľ pľávo Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.

10. Účastníci zmluvy vyhlasujú, Že ich zmluvná vol'nosť nie je ničím obmedzená, že si tuto zmluvu
prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako pľejav slobodnej vôle uľobenej vážne, určito
a zrozumitelhe túto zmluvu podpisujú.

11. Zm|uvaje vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, zktoých každá zo zm|uvných strán obdrží po
jednom exemplári

v Malom Slávkove' dňa

objednávateľ
obec Malý Slavkov

Ladislav oľavec, starosta obce

v Žakovciach, dňa OL.OI.2020

Marius pederse n, a.s.
opatovská 1735 .91í 01 Trenčĺn

115901 . lČDPH: SM020386i48
15

zhotoviteľ
Marius Pedeľsen, a. s.

Máľia Glevaňáková, regionálny ľiaditeľ
nazák|ade plnej moci zo dňa 18.03.2019
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