ZMLUVA O ZBERE A ULOŽENÍ RASTLINNÉHO ODPADU
V AREÁLY V ŠAMORÍNE, ČASŤ ŠÁMOT
Uzavretá medzi

Objednávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Zastúpený štatutárnym orgánom:
Telefón:
e-mail:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Milan Baďanksý
02 45987228
starosta@miloslavov.sk
00304948
2020662182
DEXIA BANKA
1877406001/5600

a
prevádzkovateľ skládky odpadov:
Obchodný názov: Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom
hospodárstve so sídlom v Šamoríne
Sídlo: Gazdovský rad 37/A,'931 01 Šamorín
Zapísaný v obchodnom registri: Krajský úrad VVS Trnava
Štatutárny orgán: Predseda
Zastúpený: Gabriel Bárdos
Telefón: 031 560 36 66
IČO: 34 074 694
DIČ: 0034 074 694
ICDPH SK 2020 194715
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 28237-122/0200

1.

Článok I
Vymedzenie pojmov
Miestom prevádzky sa rozumie areál s plochami na zber a skladovanie rastlinného odpadu (ďalej
areál pre zber) v katastrálnom území Bučuháza, mesto Šamorín, ktorej prevádzkovateľom je
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve.

Článok II
Predmet zmluvy
1. Prevádzkovateľ’ areálu pre zber sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej
dojednaných zaväzuje preberať od objednávateľa odpadu povolený odpad a zhromažďovať.
2. Objednávateľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje platiť prevádzkovateľovi
areálu pre zber dohodnutú odplatu za zhromažďovanie povoleného odpadu.
Článok III
Rozsah zneškodnenia odpadu
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom rozsahu odpadov určených na zhromažďovanie v areály
pre zber odpadov prevádzkovateľa;

Názov odpadu:
Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
-tráva, lístie, záhradný odpad, konáre a korene

Katalógové číslo

Spôsob
nakladania

20 02 01

Z

Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Výška odplaty za zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu 20 02 01 je zmluvne stanovená
podľa cenníka, ktorá je prílohou tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ areálu pre zber je oprávnený jednostranne zmeniť odplatu - cenu
za

zhromažďovanie povoleného druhu odpadu, vydaním nového cenníka. Prevádzkovateľ nový cenník
zašle objednávateľovi.
2. Po prevzatí povoleného odpadu prevádzkovateľ vyhotoví a doručí objednávateľovi faktúru spolu
s vážnym listom, ktorú vystaví prevádzkovateľ minimálne raz do mesiaca, ktorou vyfakturuje
dohodnutú odplatu; faktúra musí obsahovať' náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a musí byť doložená evidenčným dokladom.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť' dohodnutú odplatu vždy so splatnosťou do 14 kalendárnych dní.
4. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou fakturovanej odmeny po lehote jej
splatnosti, je prevádzkovateľ areálu pre zber oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,2%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania zo zákonného poplatku a 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania zo základnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Po dobu omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej odplaty je prevádzkovateľ areálu pre
zber oprávnený prerušiť' plnenie svojich povinností z tejto zmluvy. Jeho právo vypovedať túto
zmluvu tým nie je dotknuté.

1.
2.

3.

Článok V
Nepovolený odpad
Prevádzkovateľ areálu pre zber je na základe tejto zmluvy oprávnený zhromažďovať iba povolený
odpad.
Prevádzkovateľ areálu pre zber je oprávnený vykonať' všetky potrebné kontroly, merania, skúšky a
analýzy odovzdávaného a odovzdaného odpadu za účelom zistenia, či neobsahuje nepovolený
odpad, najmä za účelom zistenia jeho pôvodu, zloženia a vlastností.
Ak sa zistí, že odovzdávaný alebo odovzdaný odpad obsahuje iný ako povolený odpad;
prevádzkovateľ je povinný odmietnuť prevzatie nepovoleného odpadu.

Článok VI
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
2. Objednávateľ je oprávnený vypovedať tuto zmluvu, ak prevádzkovateľ areálu pre zber opakované
bezdôvodné odmietne prevziať povolený odpad na zhromažďovanie.
3. Prevádzkovateľ areálu pre zber je oprávnený vypovedať túto zmluvu: ak sa objednávateľ opakovane
pokúsi odovzdať alebo odovzdá na zhromažďovanie nepovolený odpad a ak objednávateľ bude
dlhšie ako 14 dní v omeškaní so zaplatením dohodnutej odplaty a taktiež bez uvedenia dôvodu.
4. Výpoveď zmluvnej strany musí byť písomná, musí presne určiť dôvoď výpovede a musí byť
doručená druhej zmluvnej strane, inak sa na ňu bude hľadieť, akoby nebola daná.
5. V prípade účinnej výpovede táto zmluva zanikne uplynutím posledného kalendárneho dna
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Tato zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou, ako aj všetky súvisiace právne
vzťahy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú Obchodným zákonníkom.
3. Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť' iba dohodou oboch zmluvných strán v
písomnej forme.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za

