
Marius Pedersen fr

ZM LUVA
č.3/2022/sz

o nakladanís komunálnym odpadom

zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktoných

sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť uirobcov

uzatvorená v zmysle s 269 a následne Zákona č. 513 / I99LZb. - obchodný zákonník v platnom

znent

medzi

objednávatel'

Zastúpený:
lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E - mail:

d'alej len ako ,,objednávatel"'

Poskytovateľ

Zastúpený

Zástupca splnomocnený vo veciach
a)zmluvných:

b)technických

Kontakt:
Kontakt na dispečing
Bankove spojenie:
IBAN:

tČo:

DlČ:

lČ opĺ:

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov
Ladĺslav oravec, starosta obce
31.984 673
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

sK56 1111 0000 0066 0818 2014
052 / 4s 224 O0

obec@ o becma lyslavkov.sk

Marius Pedersen, a.s.

opatovská 1735, 911 01 Trenčín
lng. oliver Šujan _ člen predstavenstva
lng. Slavomír Faško _ člen predstavenstva

Mária Glevaňáková - regionálny riaditel'
na základe plnej moci č.og/MPl2o21'

Jana Špaková - obchodný zástupca
Peter Špes - dispečér
0914 360 888
0902 999 41s
ČSoB, a.s.

sK70 7s00 0000 0000 2581 8343
34 115 901_

20203861,48
sK 2020386148

tčo: :qttssor
DlČ: 2020386148

lČ opH: srzozogg6tqs

a

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.:54/R

d'alej len ako ,,poskytovatel"'

Marius Pedersen, a.s.

opatovská 1735

911 01 Trenčín

tel. +421 32743 75 43 - 44

info@mariuspedersen.sk

www.ma riuspedersen.sk

čsog, a.s.

IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 SWIFT: CEKOSKBX

zapísaná na okresnom súde v Trenčíne, odd: Sa, vl: 54/R



=E
článok t'

Všeobecné ustanovenĺa

1'. Táto zmluva upravuje vzťah medzĺ obcou Malý Slavkov a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. vo vecĺ
vykonávanĺa zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek
komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť ýrobcov, na území
objednávateľa.

2. Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2ot5 Z.z. o odpadoch a oZmene
a doplneníniektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o odpadoch").

3. Za zberané triedené zloŽky komunálnych odpadov sú pre potreby tejto zmluvy považované nasledujúce
druhy odpadov zaradené podl'a Vyhlášky MŽPSR č.365/2Ot5Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov:
20 01- 01 papier
2001,02 sklo
200L04 obaly z kovu
20 01 03 vĺacvrstvové kombinované materĺály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 39 plasty

4. Poskytovateľ nenesie žiadne následky vprípade, že odpad definovaný vbode 3 článku l. tejto zmluvy
bude obsahovať pri rnivoze iné druhy odpadov ako sú odpady definované touto zmluvou.

Článok ll.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zo strany poskytovatel'a zabezpečenie nasledujÚcĺch služieb pre objednávatel'a:
- zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenĺa nasledujúcich vytriedených zložiek

komunálnych odpadov,
- poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber.

20 01 01 ra ka

20 01 02 sklo

20 0103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20OL04 obaly z kovu

1,

Obec/Mesto Typ vreca/nádoby/kontaj nera a

objem v litroch
Počet vriec/nádob/kontaj nerov na

1' vÝvoz
Počet vývozov za

rok

Malý Slavkov 110 3s0 4

Obec/Mesto Typ vreca/nádoby/kontajnera a

objem v litroch
Počet vriec/nádob/kontaj nerov na

1' vývoz
Počet vývozov za

rok

Malý Slavkov 110 300 12

Obec/Mesto Typ vreca/nádoby/kontajnera a

objem v litroch
Počet vriec/nádob/kontaj nerov na

1" vývoz
Počet vývozov za

rok

Malý Slavkov 110 690 12

2

20 01 39



2. Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude vykonávaný podl'a požiadaviek definovaných
zodpovedajúcimi platnými právnymi predpismi.

3. Poskytovatel' bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ĺch

uskladnení, zhodnoteníalebo zneškodnenípodl'a platných právnych predpisov.

Článok lll.
V'ývozná čĺnnosť a interval uývozu

1'. Miestom v1Íkonu služby je územie obce Malý Slavkov.

2' Poskytovateľ po dohode s objednávatelbm a organizáciou zodpovednosti ýrobcov určí deň vývozu

triedených zloŽiek komunálneho odpadu v rámci príslušného týždňa, na základe svojich

harmonogramov. Poskytovateľ má právo zmeniť deň pravidelného vývozu jednotlivých zložiek, pokial'si

to vyžadujú prevádzkové podmienky.

3. Zberové vrecĺa, nádoby a kontajnery musia byť v deň vývozu pripravené na verejne prístupné miesto,

v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo. Priestor medzi

nádobou/kontajnerom a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez rozkopávok, snehových
bariér...) pre bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po vyprázdnenízberových nádob a kontajnerov budú

tieto vrátené posádkou zberového vozidla na pôvodné miesto.
4. objednávateľ nie je oprávnený poskytnÚť zberové nádoby, kontajnery a vrecia, ktore mu boli

poskytnuté, k užívaniu tretej osobe. objednávatel' zodpovedá za škody spôsobené na prenajatých

nádobách a kontajneroch a je povinný ich nahradiť.
5. objednávatel'zodpovedá zato,Že zberné nádoby, kontajnery a vrecia budú obsahovať iba druh odpadu

podl'a bodu 1 článku ll. tejto zmluvy.

Článok lv.
Cena a zmluvné podmienky

1'. Náklady na triedený zber, prepravu a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených
zložiek komunálnych odpadov definovaných touto zmluvou hradíorganizácia zodpovednosti výrobcov,

s ktorou má objednávatel' uzatvorenú zmluvu. organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má

objednávatel'uzatvorenú zmluvu je spoločnosť ASEKoL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03

Bratislava, lČo: +s 602 689.
2. Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanĺe služieb a plnenie si svojich povinností voči

objednávatel'ovi, pokial'organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradífaktúry do stanoveného dátumu
ich splatnosti.

3. objednávatel'zabezpečí na svoje náklady po dohode s poskytovatel'om vývoz každej zbernej

nádoby/kontajnera alebo vreca, určených pre oddelene zberanú zloŽku komunálneho odpadu na ktorú

sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (uvedené v bode 1. článku ll. tejto zmluvy) v prípade, ak

tieto náklady nehradí príslušná oZV z dôvodu vykonania kontroly zberných nádob/kontajnerov/vriec
kedy obsah takejto zbernej nádoby/kontajnera/vreca zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než pre

akú je zberná nádoba/kontajner/vrece určená v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia stanovenú
v prílohe č. 8a zákona o odpadoch.

4. objednávatel'uhradí poskytovatel'ovi kladný rozdiel medzivýškou nákladov na vývoz vytriedenej zloŽky

komunálnych odpadov, ako sú dohodnuté v Zmluve, a výškou nákladov, ktoré poskytovatel'ovi za služby
odvozu uhradila príslušná oZV pre obaly, a to Za obdobie každého kalendárneho mesiaca, v ktorom táto
oZV uhradila poskytovatel'ovi znížené náklady, kedy dôvodom pre uhradenie iba znížených nákladov zo

strany takejto oZV bo|a skutočnosť, že objednávatel'neuskutočnil zmeny v systéme triedeného zberu,
ktoré takáto oZV navrhla na základe vykonaného overenia funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu

objed návatel'a.

J



1.

Článok v.
Prewatie zod poved nosti

Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podl'a tejto zmluvy prechádza z objednávatel'a na
poskytovatel'a okamihom prevzatia odpadu.
V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve _ odovzdanie iných druhov odpadov ako sÚ
uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán je objednávatel'povinný nahradiť
poskytovatel'ovĺ škodu, ktorá mu takýmto konaním vznĺkla.

Článok Vl'
Trvanie a ukončenie zmluvy

1'. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určĺtú od oL.o1'.2o22do31'.03.2022.
2. Platnosť zmluvy končí:

a) uplynutím doby na ktorÚ je zmluva uzatvorená
b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán
c) uzatvorením ĺnej zmluvy, ak sa tak obidve zmluvné strany dohodnú

Článok Vll.
Záverečné ustanovenia

L. Táto zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranamĺ a účinnosť dňom
nasledujúcĺm po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa .

2. Po ukončení platnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný Vrátiť Všetky nádoby a kontajnery, ktoré mu
boli poskytnuté späť poskytovatel'ovi, a to V Stave zodpovedajúcom ich veku a príslušnému opotrebeniu,
k akému dochádza pri ich beŽnom používanía manĺpulácii.

3. V prípade Zmeny platnej legislatívy majÚ obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany také
zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nornich 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 vtejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného
obchodného zákonníka SR.

6. Prípadne spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou vzmysle platnej legislatívy SR
v tejto oblasti.

7 ' Zmluvné Strany sa zaväztljú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové informácie
a obdobné informácie tvorĺace predmet obchodného tajomstva budú považovať za utajené a vsúlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať tretím osobám a budú tieto
informácie chrániť.

8. Ak nezávisle od vôle poskytovatel'a a objednávatel'a nastala prekážka, ktorá bráni objednávatelbvi alebo
poskytovatel'ovi v splneníjeho povinnostĺ, neplnenie povinnostízo Zmluvy v dôsledku takejto prekážky
nezakladá zodpovednosť za škodu ak sú splnené nasledovné podmĺenky:

a) prekážka nastala nezávisle od vôle objednávatel'a a poskytovatel'a,

b) nemožno roZUmne predpokladať, že by povinná strana túto prekáŽku, alebo jej následky odvrátĺ|a
alebo prekonala,

c) nemožno rozumne predpokladať, že by v čase vzniku záväzku povinná strana túto prekážku

predvídala.

2
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9. Vznik takejto prekáŽky musí povinná zmluvná strana bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej
strane, pričom ak prekážka trvá, alebo je moŽné rozumne predpokladať, Že bude trvať dlhšie ako 30 dní,
má poskytovateľ právo Zmluvu vypovedať s okamžĺtou účinnosťou.

10. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je nĺčím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali,
s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito a zrozumiteľne túto zmluvu
podpĺsujú.

]-L. Zmĺuva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrŽí po jednom
exemplárĺ

v Malom Slavkove, dňa 0 { -01- 2$n v Žakovciach , dňa03'OL.2o22

,
?

objednávateľ
obec Malý Slavkov

Ladislav Oravec, starosta

zhotoviteľ
rius Pedersen, a. s.

Mária Glevaňáková, regionálny rĺaditeľ
na základe plnej moci č.og/MP/2o2L

Ntarius
opatovská

tÔo:3'}115901
|'ät'ŤJi!ľ,ŕliL,,"'
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