ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,
podľa § 262 a § 269 ods. 2 Obch. zákonníka a zákona 79/2015 Z.z o odpadoch

Dodávateľ služby:

HU IRON s. r. o.
Sídlo: Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice
IČO: 45 447 136
IČ DPH: SK2022999143
Zastúpený: Ing. Ondrej Balog – konateľ
Zapísaný v OR OS Košice I oddiel Sro, vložka číslo: 25270/V
(ďalej len Dodávateľ)

Odberateľ služby:

Obec Mníšek nad Hnilcom
Sídlo: 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292
IČO: 00329380 DIČ: 2021259416
Zastúpená: Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
(ďalej len Odberateľ)

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci:
1.

2.
3.

1.

2.

3.

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok spolupráce, ktorej cieľom bude zabezpečenie výkonu činností
najmä na základe §81 ods. 7 a 8 zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. a to z Katalógu odpadov:
- 20 01 25 - použitého jedlého oleja a tukov
- 20 01 08 - biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Obe zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú na plnenie povinností podľa tejto zmluvy a práva z nej vyplývajúce
prijímajú.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre Odberateľa zber a zvoz odpadov (20 01 08) a (20 01 25) podľa katalógu
odpadov ustanovených zákonom 79/2015 v pravidelných intervaloch a v označených zberných nádobách z prevádzok
Odberateľa. Zberné nádoby budú pri odbere nepoškodené, z vonkajšej strany čisté bez zvyškov jedál, tukov a pod.
Článok II.
Spôsob plnenia.
Dodávateľ je povinný zabezpečovať zberné nádoby, do ktorých bude Odberateľ zberať len odpady bez prímesí vody,
odmasťovacích prostriedkov a mechanických nečistôt nepresahujúcich 0,5% hmotnosti každého zhromaždeného
množstva v každom zbernom kontajneri osobitne.
V prípade viacnásobného porušenie kvality odpadu bude tento odpad vrátený Odberateľovi alebo poprípade
zlikvidovaný Dodávateľom do 14 dní na základe vzájomne odsúhlasenej objednávky na likvidáciu predmetného
odpadu medzi Dodávateľom a Odberateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje odoberať odpad (20 01 25) a (20 01 08) podľa Prílohy k zmluve.

Článok III.
Povinnosti účastníka 1
1. Dodávateľ je povinný pre organizácie Odberateľa dodávať označené zberné nádoby v dohodnutom množstve a v
dohodnutom termíne. Dodávateľ je povinný Odberateľovi zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v
dohodnutom termíne. Odobratý odpad bude materiálovo zhodnocovaný činnosťou R3
Článok IV.
Povinnosti účastníka 2
1. Odberateľa je povinný Dodávateľovi udržiavať dodané označené zberné nádoby v požadovanej čistote a kvalite.
Odberateľ je povinný skladovať v označených zberných nádobách len odpad uvedený v článku č. I.
2. Odberateľ je povinný Dodávateľovi oznámiť povereného zodpovedného zástupcu na kontakt pri odbere označených
zberných nádob.
Meno:
Telefónny kontakt

Elvíra Rešovská

1.
2.

3.

4.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a odsek 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ak
nie je ďalej stanovené inak. Obec je do 3, slovom troch, kalendárnych dní od uzavretia tejto zmluvy povinná zverejniť
túto zmluvu v súlade s požiadavkami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ustanovenie tohto odseku
nadobúda účinnosť okamihom uzavretia tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Účinnosť zmluvy môžu účastníci ukončiť dohodou, alebo výpoveďou. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť odo dňa, nasledujúceho po dni prevzatia výpovede.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že prejavy vôle v nej urobené boli slobodné a vážne, že sú im plne zrozumiteľné a
určité, že ich zmluvná sloboda nie je obmedzená, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach: dňa: 15.12.2016

........................................
HU IRON, s.r.o.

....................................
Obec Mníšek nad Hnilcom

PRÍLOHA K ZMLUVE

o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia,
SPȎSOB, CENA A FREKVENCIA VÝVOZU ODPADOV
pre obec BEZPLATNE 1x mesačne na základe §81 ods. 7 a 8 zákona:
Zber jedlých olejov a tukov (20 01 25): 0,00 EUR/mesiac
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v obci (20 01 08): 0,00 EUR/mesiac
pozn: Oleje a tuky (20 01 25) sa odovzdávajú v zavretých PET fľašiach ktoré sú uložené v plastovej nádobe Odberateľa

pre organizácie zriadené obcou vývoz každé 2 týždne (školské zariadenia, jedálne, vývarovne a pod.):
Zber jedlých olejov a tukov (20 01 25):: 0,00 EUR/mesiac
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (20 01 08 ): 12,50 EUR/vývoz/nádoba
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Oleje sa umiestňujú do nádob Dodávateľa. Dodávateľ zabezpečí výmenu nádob vždy bo odobratí odpadov
Odberateľovi boli odovzdané nádoby:
Na odpad (20 01 08) o obsahu ............ litrov v počte .... ks na odpad
Na odpad (20 01 25) o obsahu ............ litrov v počte .... ks na odpad

Dodávateľ je povinný Odberateľovi uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške ceny označených zberných nádob v prípade
straty, odcudzenia, alebo poškodenia označených zberných nádob Dodávateľa v cene: 30l nádoba 25,- Eur bez DPH, 40l
nádoba 28,- Eur bez DPH a 50l barel 32,- Eur bez DPH.

V Košiciach: dňa: 15. 12. 2016

........................................
HU IRON, s.r.o.

....................................
Obec Mníšek nad Hnilcom

