Zmluva o spolupľáci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

uzatvoľená v zmysle $ 8 l ods. 13 zákona č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoqých
zákonov v znení neskoršíchprepisov a podl'a $ 269 ods. 2 a nĺíslednýchustanoven Í zÁkona č. 5l3ll99l Zb.
obchodného zákonníka v znení neskoľšíchpľepisov
(d'alej len.,zmluva")

cl.1

Zmluvné stľany

ľíq(.lS(*rĺco..
obec:
so sídlom: Gc,r.(rclrovr to. íz , H.4 ĺb..kou
vzastuPení: Lodltlow orav<ĺ- - sŕororŕe'
ICo:
3{ ! lv ĺ rs
DIC:
7o to ll o1 oJ
Bankové spojenie: U,r| (lcdĺt Dor.t
IBAN:
3t( Sg 111i o|oo Ooa( ot,tE Zotq
Tclcfón: 0e4l 111
E-mail:
oÄre Q o6e<,
'4"ltlĺLY
,9k
'Íĺvkov

(ďalej len ,, obec ,' )
a

Ľubomíľ Ludvik

wINDooRs

sídlom:
zastúpení:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
E-mail:

so
v

(d'alej len ,,opľávnená osoba")

ľ. Štuľa48glg,089
Ľubomír Ludvik
37655264

0l

Svidník

1039598978

Všeobecná úveľová banka

SK80 0200 0000 003129'121355
0919 064736

kontajnerygg@gmail.com

ct.2

Predmet zmluvy

l.
2.

Predmetom tejto zmluvy

pochádzajúce z domácností:
20
20
20

4.

úpľava spôsobu apodmienok vzájomnej spolupľáce

medzi

obcou

Uľčenýmizložkami komunálnych odpadov, s ktonými je opľávnená osoba na základe tejto zmluvy a za
predpokladu dodľžania zákonných požiadaviek oprávnená nakladať, sú zloŽlcy komunálneho odpadu
Katalóeové

3.

je

a oprávnenou osobou pri nakladaní s uľčenými zložkami komunálnych odpadov vzniknuých na uzemí
obce s ciel'om umoŽnit' oprávnenej osobe vykonávať zber a pľepravu pľesne definovanýclr zloŽiek
komunálnych odpadov od fyzichých osôb na územíobce.

l0
1l
0l 99
0l
0l

číslo

Niízov odpadu

šatstvo
textílie

Kategóľia odpadu

nešpecifikované

odpady inak
(obuv, kabelky' opasky, malé hračky)

(d'alej aj ,,odpady")

o
o
o

oprávnená osoba bude vykonávat' zber a pľepravu uvedených z\ožiek komunálneho odpadu

v

prostľedníctvom zberných nádob _ kontajneľov _ umiestnených na miestach odsúhlasených obcou.
opľávnená osoba je vlastníkom zbemých nádob na šatsfvo vo vďej obci v počte 2 ks.

obci

čl. s

Podmienky zmluvy

1.

2.
3.
4.

Opľávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu zložiek komunálneho odpadu podl'a katalógového čísla
uvedeného v článku 2Íď1to zmluvy.
Opľávnená osoba zabezpečí špeciálne zbemé nádoby - kontajnery' ich rozmiestnenie a údržbu.
Špeciálne zbeľné nádoby budújasne označenépre alcý druh odpadu sú určenéa návodom na ich užívanie.

Rozmiestnenie zberných nádob bude dohodnuté s obcou. AkékolŤek zmeny v počte a ľozmiestnení
zberných nádob si zrnluvné strany vopľed odkonzultujú a odsúhlasia.
5. oprávnená osoba v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpečíich opravu alebo
odstľánenie, prípadne dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady.
6. Uloženímodpadu do zbemej nádoby sa opľávnená osoba povaŽuj e za ďržiteľa odpadu v zmysle $ 4 ods.
2) zákona č.7912015 Z'z' o odpadoch a o Znene a doplnení niektoných zákonov v platnom mení.Obec
nezodpovedá zauloženie odpadu do zbemých nádob.
7. opľávnená osobaje povinná:
a) zaradiť odpad odobraľý od szickej osoby ako komunálny odpad,
b) oznamovať obci údaje o dľuhu a množstve vyzbieraného komunálneho odpadu za obdobie
kalendárneho roka do 3 l. januiíra nasledujúceho roka,
c) pri zbere komunálneho odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudía ku škodám na
Životnom pľostľedía majetku
8. obec prenecháva oprávnenej osobe bezplatné uŽívanie pozemkov, na ktoných budú umiestnené zbemé
nádoby v množstve a umiestnení stanovenom v prílohe č. l tejto zmluvy.
9. Fľekvencia vypľázdňovania zbeľných nádob je dohodnutá minimálne na Íaz za ó _ 8 ĺýždňov,v prípade
pľeplnenia zbemých nádob nazákladeýmy obce podl'a potreby.
l0. oprávnená osoba nezodpovedá za odpad vol'ne uložený mimo kontajnera.

cl.4

Cena
Obec sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej osobe sumu za umiestnenie zbeľnej nádoby _ kontajnera a
ývoz odpadu z kontajneľov v závislosti od nlnoŽsrva kontajnerov v danej obci podl'a niŽšie
uveclenej tabul'lĺy. Dohodnutú sumu buď čiastkovou platbou mesačne aÍo vždy lc l5.dňu za
predchádzajúci mesiac, alebo šfvľťročne
zapľedchádzajúci šwrtľok, polročne čiastkovou úhľadou.
alebo jednoľinovo zacelý ľok na zĺĺkladevysĺavenej fakniry, súčast'ouktorej bude informácia
o mnoŽsNe a dľuhu vyzbieľanéhokomunálneho odpadu za fakturované obdobie.

Ročnéplatby podl'a množstva kontajneľov v obci

I kontajner v obci

180'00 €

2 kontajnery v obci

240'00 €

3 kontajnery v obci

300'00 €

4 kontajnery v obci

360'00 €

:

čt. s
Kontľola
oprávnená osoba je povinná v prípade kontrolou zisteného nesúladu jej činnosti s touto znluvou dať svoju
činnosťdo súladu v lehote, naktorej sa s obcou pri vykonaní kontroly dóhodne.

čl. ĺ

Trvanie znluvy

l.
2.
3.
4.

Táto mrluva sa uzatváľa na dobu neurčitu .

Zmluvné stľany sa dohodli, že ttto zmluvu má ptávo vypovedať kaŽd,ä zo zmluvnýchstrĺĺns mesačnou
qýpovednou lehotou, kĺorá začínaplynúťnasledujúci deň po doručení výpovede druhej znluvnej strane.

vťahy ýkajúce sa odstupenia od unluvy sa spľavujú príslušnými ustanoveniami obchodného ákonníka.
Po ukončenítejto znluvy opľávnená osoba odstľiáni bezodkĺadne, najneskôr v termíne do 30 dní od
ukončenia znrluvy', zberné nádoby z užívanýchpozemkov azabezpečipóriadok v okolí stanoviska.

čl. z

Záveľečnéustanovenia

1.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma znluvnými stranami a účinnosťv mrysle
ustanovenia $ 47a ods. 1 občianskeho zĺkonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na intemetóvej
stľánke obce.

Právne vďahy touto zmluvou zvlášť neupľavené sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zĺkonníka.

3'
4.
5'
6.

v

Táro mtĺuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch' z ktoých obec prevezme l vyhotovenie a opľávnená
osoba I vyhotovenie.
Akékoľvek zneny alebo doplnky tejto zmluvy je mclžnévykonať iba formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou formou sú neplatné a pre zrnluvné strany
nezávťlmé.
V prípade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmĺuvy stane neplatným v dôsledku jeho ľozporu s platným
právnym poľiadkom, nespôsobí to neplatnosť celej znluvy. Zmluvné strány sa v takom prípade zav?izujú
u'u;o*ny* rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustrnovenie noqým platným ustanovením tak, aby ostal
zachovaný obsah, zámer aúčelsledovaný zmluvou.
Zmluvné stľany svojim podpisom potvrdzujú, Že obsahu znluvy porozumeli a Že vy'jadruje ich váŽnu a
sĺobodnú vôlt.

.lĺfu.n..'5L*.tĺ. y..*

/?

I /2/-4
-'rl.'
,tr{sic1,

Zaobec:

Za opľávnenú osobu:

