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Zmluva O vykonaní činnosti výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb
1. Zmluvné strany

Obec Mníšek nad Hnilcom:

zastúpená starostom Ing. Ľudovítom Kujnischom

Sídlo:

Mníšek nad Hnilcom súp. č. 292

IČO:

003293 80

El

Margaréta Kolčárová

Podnikateľský subjekt:
Sídlo:

055 62 Prakovce 295

ICO:

10766375
SKl03l514583

DIČ DPH:

Dalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“
2.Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých moze podnikateĺský subjekt vy-

kupovať komunálny odpad, druh kovový odpad od fyzických osôb, V súlade so zákonom č.
79/2015 Z.z., o odpadoch a O zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon O Odpadoch“/, ktorý je zaradený v katalógu odpadov do skupiny 20.
3.Druhy odpadov
Podnikateľský subjekt sa zaväzuje odoberať nasledovné druhy odpadov od občanov obce

Mníšek nad Hnilcom do svojho zariadenia « zberne v katastrálnom území Mníšek nad HnilCOITĽ

Qbchodné meno: Margaréta Kolčárová, so sídlom 055 62 Prakovce 295
ICO: 10766375
Zberňa /zbemé suroviny/ Mníšek nad Hnilcom - výkup kovového odpadu a farebných
kovov, pare. č. 3507 a to:
Katigčislo odpadu
20

Nazpßdpadu
I
Komunálne odpady /odpad z domácností a podobne'

Kategória odpadu

odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií/vrátane

20 01
200140
20 0140 0]
20014002
20014003
20014004
20 014005
20014006

20 01 40 0 7

zložiek z triedeného odpadu
Zložky z komunálnych odpadov z triedeného zberu
okrem 15 01
Kovy

Meď, bronz. mosadz
Hliník
Olovo

Zinok

Železo a oceľ
Cín

Zmiešané kovy
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4. Povinnosti podnikateľského subjektu
4.1.

Podnikateľský subjekt bude vykonávať predmetnú činnosť V rámci podnikateľskej či-

nnosti V zariadení na výkup odpadov v katastrálnom území obce

Mníšek nad Hnilcom.

Všetky doteraz vydané súhlasy a povolenia, ktoré podnikateľský subj ekt má, ostávajú naďa-

lej V platnosti.
4.2. Podnikateľský subjekt bude rešpektovať všetky povinnosti, ktoré mu ukladá zákon O
odpadoch a príslušné vykonávacie predpisy.

4.3. Podnikateľský subjekt nebude vykupovať od lyzických osôb druhy kovového odpadu,
ktoré zákon zakazujú.
4.4. Podnikatelský subjekt bude maximálne súčinný s príslušnými orgálnni pri odhaľovaní
krádeží kovových materiálov

4.5. Podnikateľský subjekt bude súčinný podľa požiadaviek mesta pri nahlasovaní krádeží
kovových materiálov.
4.6. Podnikateľský subjekt bude súčinný podľa požiadaviek mesta pri nahlasovaní údajov.
množstva a druhu príslušného komunálneho odpadu.
4.7. V súlade S ustanovením §16 ods. 4 zákona, o odpadoch sa podnikatelský subjekt zaväzuje, že do 15 pracovných dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka bezodplatne

oznámi organizácií zodpovednosti výrobcov, ktorá má uzavretú zmluvu s obcou. druh a
množstvo vykúpeného odpadu a informácie ojeho

zhotovení v prvoln zariadení na zho-

dnocovanie odpadov činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch alebo v
prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia
odpadov niek-torou z činnosti R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
5. Povinnosti obce

5.1. Podnikateľský subjekt si nenárokuje za činnosť výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb ﬁnančnú odplatu, ani inú kompenzáciu.

5.2. Obec nemá v súvislosti s predmetom zmluvy žiadne povinnosti vo vzťahu k podnikateľskému subjektu.

6. Doba platnosti
Predmetná zmluva nadobúda platnosť od dátumu podpisu na dobu neurčitú s výpovednou

dobou 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení
povede.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Rozhodnutie Okresného úradu, odbor starostlivosti O životné prostredie Gelnica, bude
tvoriť neoddelitelnú súčasť tejto zmluvy.
7.2. Dopĺňať a meniť túto zmluvu je možné len po dohode zmluvných strán formou tejto

zmluvy.
7.3. Zmluvné strany Vyhlasujú, že si text zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli,
ich zmluvné prejavy sú dostatočné slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali
zmluvu V núdzi ani za nápadne navýhodných podmienok, popisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

/.5. Zmluva je vynotovena V 4 rovnoplsoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane
dva rovnopisy.

V Mníšku nad Hnilcom dňa 12.1.2016

Za obec Mníšek nad Hnilcom

V Prakovciach dňa 12.1.2016

Za podnikateľský subjekt
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