ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK
KOMUNÁLNEHO ODPADU
uzatvorenú v súlade so znením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Zastúpenie:
IČO:
Tel.:

Prevádzkovateľ:
Zastúpenie:
IČO:
Tel.:

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
Mašlej František, starosta obce
00322181
054/736 5283

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o
Tehelná 779, 087 01 Giraltovce
PhDr. Matúš Štofko, konateľ spoločnosti
36460559
054/7322331

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané
podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
2. Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. je prevádzkovateľom zberného dvora.
3. Zberný dvor je určený na zber a dočasné zhromažďovanie vyseparovaných zložiek
komunálnych odpadov, triedenie, za účelom ich prepravy a následné odovzdanie odpadov
oprávnenej firme na základe zmluvných vzťahov.

II. PREDMET ZMLUVY
1. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.,
podľa ktorého objednávateľ zodpovedá za nakladanie s vytriedenými zložkami
komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce a okrem iného je povinný:
zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu elektroodpadov z
domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.
2. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie vôle objednávateľa, ktorý v súlade so zákonom a
všeobecne záväzným nariadením obce, prejavuje súhlas a súhlasí s tým, že nakladanie s
vytriedenými zložkami komunálneho odpadu bude v rozsahu:

plasty
papier
sklo
kovové obaly
VKM / obaly z viacvrstvových kompozitných materiálov – tetrapaky /
elektroodpad

III. PODMIENKY ZMLUVY
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na základe zmluvy s objednávateľom je oprávnený
vykonávať na území obce zber odpadov a má uzavretú zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov podľa § 59 ods.4 zákona č. 79/2015 Z.z.
2. Spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov:
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu:
Triedený zber vyseparovaných odpadov uskutočňuje zberová spoločnosť podľa
harmonogramu zvozu v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v platnom VZN
obce. Povinnosťou obce je zverejniť harmonogram zvozu na na web-stránke obce,
rozhlasom, formou letákov.
Objednávateľ zodpovedá za to, že plastové vrecia /nádoby/ budú prístupné pre zberové
vozidlo počas celého zmluvne určeného dňa zberu od 7.00 hod.. V opačnom prípade
nebude zber týchto plastových vriec /nádob/ uskutočnený. V zimných mesiacoch je
obec zodpovedná za prejazdnosť cestných komunikácií.
Prevádzkovateľ zberu má právo nezobrať vrecia, v ktorých je 50 % nečistôt alebo
iných /nevytriedených/ zložiek komunálneho odpadu.
Elektroodpad:
Zber vyradenej bielej a čiernej techniky, elektroniky a batérií je vykonávaný dvakrát
ročne v jarnom a jesennom období a to prostredníctvom zberového vozidla.
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Úhrada za odpady pre objednávateľa:
Elektroodpady - bezodplatne
Batérie a akumulátory - bezodplatne
Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu - všetky náklady spojené so zberom a
prepravou hradí v plnej výške príslušná OZV,podľa platnej zmluvy uzatvorenej
medzi OZV a zberovou spoločnosťou.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeniť túto zmluvu je možné len po dohode zmluvných strán, a to písomne vo forme
očíslovaných dodatkov ku zmluve.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Vypovedanie zmluvy je možné len v prípade podstatného neplnenia zmluvy niektorou
zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace. Výpovedná doba začne plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá
zo zmluvných strán.
5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola podpísaná na základe ich slobodnej
vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne
prečítali, súhlasia s ňou a na znak záväznosti a súhlasu ju podpisujú.

V Giraltovciach dňa ….....................

........................................
Objednávateľ

.........................................
Prevádzkovateľ

