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Zmluva
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
uzatvorená podla § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona C. 223/2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..l'
Zmluvné strany:

1.Mesto Sládkovicovo
Fucíkova 329,92521 Sládkovicovo
ICO: 306177
Zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Sládkovicovo
C. úctu: 18028132
'
(dalej len "mesto")
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2.SITA Slovensko, a.s.
Kukuricná 8, 831 03 Bratislava
Zastúpená konatelmi: Roman Rabinák, prokurista
ICO: 36046221
Tel. c.: +421 (O) 36 63 12710
Fax: c.: +421 (O) 36 63 17516
Bankové spojenie: Komercní banka Bratislava, a.s.
Císlo úctu: 43-5300000267/8100
(dalej len "oprávnená osoba")
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Cl. l
PREDMET ZMLUVY
(1)

Predmetom zmluvy je nakladanie s urcenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutými
na území mesta, zozbieranými oprávnenou osobou SITA Slovensko, a.s. na CS Slovnaft
v rámci promo akcie "Aj kvapka oleja sa ráta" v dnoch 11.6. a 16.7.2011, zaradenými podl'a
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky c.284/200 l Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov ( dalej len" katalóg").

(2) Oprávnená osoba nakladá podla katalógu s nasledovnými

Podskupina odpadu:
20 Ol

Císlo druhu odpadu:
20 Ol 25

zložkami komunálnych odpadov:

Názov podskupiny odpadu:
Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
(okrem 1501)
Kategória:
Názov druhu odpadu:
O
Jedlé oleje a tuky

.,

Cl. 2
POVINNOSTI

OPRÁVNENEJ

OSOBY PRI NAKLADANÍ

S ODPADOM

(1) Oprávnená osoba zmysle Rozhodnutia výdaného Obvodným úradom životného prostredia
v Nitre, odbor kvality životného prostredia Janka Krála 124,94901 Nitra c.j.: A/2009/0286704-F32 zo dna 19.11.2009 sa zaväzuje vykonávat zber a prepravu odpadov podla cU tejto"
zmluvy vzniknutých na území hlavného mesta nasledoÝne:
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a)

vykonávat pocas promo akcie zber a prepravu odpadu 20 01 25 vzniknutého na územi.'::
mesta, v rozsahu podla cl. 1 tejto zmluvy. Zabezpecit ich zhromaždenie,;

b) odpad zhromaždovat

do PET alebo iných druhov plastových nádob (napr. PP),
",~5

c)

prepravovat

odpad vozidlami na to urcenými podla platných právnych predpisov,

..

d) odovzdat na následné zhodnotenie cinnostou R3 - recyklácia ~lebo sp,atné.získavariie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúštadlá (vrátane ':1fompostovania
a iných biologických transformacných procesov)
.• <: .
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(2) Oprávnená osoba sa zaväzuje:;,
a) zarad'ovat jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladáp:~dl'a katalógu,
viest a uchovávat evidenciu podl'a vyhlášky Ministerstva životného prostrédia Slovenskej
republiky c.283/2001 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov o množstve prijatých zložiek komunálneho odpadu (20 01 25 jedlé
oleje a tuky), spôsobe zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu, ktorý je zozbieraný
pocas promo akcie podl'a v cl.1.
b) zaslat po ukoncení všetkých promo akcií (11.6. a 16.7.) osobitne vyplnené tlacivo
"Evidencný list odpadu" uvedeného v prílohe C. 3 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky C. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov do piateho dna nasledujúceho mesiaca
(3) Oprávnená osoba sa zaväzuje umiestnit zberné nádoby resp. kontajnery na odpad tak, aby pri
manipulácii boli dodržané zákony Národnej rady Slovenskej republiky c.315/1996 Z. z. o
premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon c.135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
(4) Oprávnená osobaje povinná:
a) bezodkladne odstránit odpad zo stanovišta, rozptýlený na verejných priestranstvách
a znecistenie, ktoré vzniklo pri manipulácii s odpadom pocas promo akcie,
b) pri zbere a odvoze postupovat tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia l'udí a ku škodám
na životnom prostredí a majetku je povinná zabezpecit cistotu a poriadok na miestach
zberu odpadu,
c) v dnoch odvozu odstránit prípadné znecistenie na stanovišti a v okolí do vzdialenosti
3 m vo všetkých smeroch, bez ohl'adu na to, ako k znecisteniu došlo.
Cl. 3
ÚHRADA NÁKLADOV
(l)

Oprávnená osoba bude vykonávat zber a prepravu predmetných odpadov na uvedených promo
akciách na vlastné náklady.

(2) Oprávnená osoba nemá nárok na financné vyrovnanie z rozpoctu mesta.
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Cl. 4
SANI).CIE
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že ak oprávnená osoba poruší niektorú z povinností, uvedených
v tejto zmluve môže primátor uložit pokutu do výšky 500 eur.
(2) Oprávnená osoba preberá v plnom rozsahu za mesto zodpovednost' za porušenie povinnost(
podl'a § 78 a § 80 zákona C. 223/2001 Z. z.
.':-~'

(3) Zmluvnú pokutuje oprávnená osoba povinná uhradit do 30 dní odjej uloženia, na úcet mesta{,:"
Cl. 5
VYPOVEDANIE ZMLUVY

,~ '

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedat každá zo zmluvných strán;:
s dvojmesacnou výpovednou lehotou, ktorá zacína plynút nasledujúcidéI1~; po dorucení
výpovede druhej zmluvnej strane.
• ._::
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(2) Pre platnost výpovede je potrebný písomný prejav vôle.

OSOBITNÉ
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Cl. 6
USTANOVENIA

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená osoba v prípade vzniknutých
nárok na financné vyrovnanie

škôd a havárií nemá

(2) V prípade, že na strane oprávnenej osoby dôjde k zmene štatutárneho orgánu, je platnost tejto
zmluvy podmienená súhlasným vyjadrením hlavného mesta.
Cl. 7
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
(1) Táto zmluva sa uzatvára na jeden rok. Táto lehota sa automaticky predlžuje na další rok, ak
zmluva nebola vypovedaná do konca decembra príslušného kalendárneho roku.
(2) Právne vztahy touto zmluvou zvlášt neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
c.223/200 l Z.z., Obchodného zákonníka a Obcianskeho zákonníka.
(3) Túto zmluvu môžu zmluvné
. vyhotovenými dodatkami.

strany

menit

(4) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach,
troch vyhotoveniach.

a dopÍnat

po vzájomnej

dohode

zákona
písomne

pricom každá zo zmluvných strán obdrží po

(5) Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu ob~dvomi zmluvnými

stranami.

SITA Slovensko a.s.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta
V Sládkovicove dna

Kukuricná 8, 831 03 Bratislava
ICO: 36046221, orc DPH: SK 2d26094538
D~C; 2020094538,
tel.: H21. 2. 496 €i€i 491U.

V Leviciach dna

