ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“ ) medzi
zmluvnými stranami:

Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 0305375, DIČ: 2021129957
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta
Telefonický kontakt: 031 552 27 90
(ďalej len „obec“)

a
Jankuš Richard ( ECOTEXTIL),
Miesto podnikania: Orechová 1427/41, 943 01 Štúrovo
IČO: 41 092 929, DIČ: 107 552 14 36
Registrácia: Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 460-23346
(ďalej len „oprávnená osoba“)
I.

1.

2.

Predmet zmluvy

Oprávnená osoba ako prevádzkovateľ podnikateľskej činnosti medzi inými aj v obore nakladanie s iným
ako nebezpečným odpadom, vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu v zmysle § 16 ods.4 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „ Zákon o odpadoch“ )
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán pri zabezpečení zberu,
prepravy a zhodnocovania nasledovných zložiek komunálneho odpadu:
Katalógové číslo
Názov odpadu
Kategória odpadu
20 01 10
šatstvo
O
20 01 11
textílie
O

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Oprávnená osoba sa zaväzuje na vlastné náklady:
a. zaobstarať a umiestniť v obci Veľké Dvorníky, na ul. Hlavná na mieste vyznačenej na kópií
katastrálnej mapy v ( Príloha č. 1) jednu (1) zbernú nádobu určenú na zber šatstva a textilu;
b. opatriť zbernú nádobu informáciami ohľade druhu odpadu na zber ktorého je určená
a jednoznačným návodom na používanie;
c. zabezpečiť pravidelnú údržbu zbernej nádoby;
d. zabezpečiť udržiavanie čistoty a poriadku v okolí zbernej nádoby a v prípade porušenia tejto
povinnosti
sa zaväzuje zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50,- € za každé jedno porušenie
povinnosti;
e. v prípade poškodenia alebo odcudzenia zbernej nádoby zabezpečiť opravu, prípadne dodať novú
zbernú nádobu;
f. zabezpečiť vyprázdňovania zbernej nádoby a odvoz odpadu minimálne raz za dva týždne;
g. dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia obce tykajúce sa dodržiavaní čistoty a poriadku
na území obce a nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce;
Strana 1 z 2

zabezpečiť vedenie evidencie o celkovom materiálovom toku množstiev vyzbieraných
a zhodnotených odpadov a vystaviť a doručiť obci prednostne formou emailu polročne
potvrdenia o zhodnocovaní odpadu.
Obec sa zaväzuje umožniť oprávnenej osobe umiestnenie zbernej nádoby na dohodnutom mieste podľa
Prílohy č. 1 bezodplatne. Akékoľvek zmeny v počte a rozmiestnení zberných nádob je možné len
s písomným súhlasom obce.
Oprávnená osoba v súvislosti so splnením svojich záväzkov a povinnosti podľa tejto zmluvy v celom
rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, najmä
Zákona o odpadoch a je povinná znášať všetky prípadné pokuty uložené zo strany orgánov štátnej správy
za porušenie predmetných právnych predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená osoba za plnenie svojich povinnosti na základe tejto zmluvy
nemá nárok na žiadnu finančnú náhradu od obce.
h.

2.

3.

4.

III. Doba platnosti a zánik zmluvy
1.
2.

3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto zmluva zaniká na základe:
a. písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej stany uplynutím jednomesačnej výpovednej
lehoty
plynúcej od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede alebo
b. písomnej dohody zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Oprávnená osoba je povinná do 7 kalendárnych dní odo dňa zániku zmluvy zabezpečiť odvoz zbernej
nádoby. V prípade porušenia tejto povinnosti je povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu 10,- € za každý deň
omeškania.
IV.
V. Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť zase dňom
nasledujúcim po jej zverejnení obcou v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
Písomnosti na základe tejto sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade, ak adresát a na uvedenej adrese neprevezme zásielku, táto sa považuje za doručenú piatim
dňom odo dňa jej podania na poštovú prepravu.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: Príloha č. 1 – kópia katastrálnej mapy s vyznačením
umiestnenia zbernej nádoby.
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení prevezmú zmluvné
strany.
Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich
skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 28.03.2017

........................................
Obec Veľké Dvorníky
Ján Ürögi PhDr., starosta

................................................
Jankuš Richard
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