2001

SEPAROVANE

ZMLUVA
uzatvorená

ZBIERAN~

O NAKLADANí

ZL02KY

IČO:

ODPADOV

ODPADMI

§ 39 ods. 7 zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a doplnení niektorých zákonov
a
podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka

v zmysle

Zmluvné
Obec KÚTY
V zastúpeni:
So sidiom:

KOMUNÁLNYCH

S KOMUNÁLNYMI

a o zmene

strany

Ing. Branislav VÁVRA - starosta
Obec Kúty
Nám. Radlinského 981,
90801 KÚTY
OO 309 672
ďalej len "obec"

obce

a
Zberné suroviny
a.s,
V zastúpeni:
Ing. Vladimir Skarka - predseda
So sidiom:
Kragujevská 3
010 01 Žilina
IČO:
35701 986
ďalej len .spoločnost"

predstavenstva

Obec a spoločnost'
(ďalej aj "zmluvné
strany"),
vychádzajúc
zo zákonnej
požiadavky
zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni
niektorých
zákonov v znení
predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"),
sa podfa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka
tejto zmluve:

§

39 ods.?
neskoršich
dohodli na

Čl. 1
Predmet
1.

zmluvy

Predmetom
tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok
pri nakladaní
s určenými zložkami
komunálnych
odpadov,
vzniknutými
na územi obce, s cieľom
umožniť
spoločnosti
vykonávať
zber, prepravu a zhodnocovanie
komunálnych
odpadov (určených zložiek) vo svojej prevádzke
miestna výkupňa Kúty, ulica Hollého
Určenými zložkami
komunálnych
odpadov,
s ktorými je spoločnosť
na základe
predpokladu
dodržania ďalších zákonných
požiadaviek
oprávnená
nakladať sú:

tejto zmluvy

a za

Katal6gové

Názov

odpadu

200101

Papier

a lepenka

200102

sklo

200121

žiarivky

200123

vyradené

zariadenia

200133

aaréne

a akumulátory

číslo

a m)'odpad

a akumulátory
200135

kateg6r1a

vyradené

O
N

obsahuJúcechl6rf1u6rované
uvedené

obsahujúce

elektrické

nebezpečné

o
cbaahujúcrcrtur

a

v 1606

uhrovodlky

01

1606

02 alebo

N
16 06 03 a

netnedené

batérie

N

tieto batérie

ejektrorucké

zanadema

oe eec cvecene

v zo ut

zt

a200123,

obsahujúce

aanademe

Iné ako uvedené

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

casti

200136

vyradené

200139

plasty

O

200140

Ko",

elektrické

a elektromcké

O
O

(ďalej len .odpady")

Čl. 2
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi
Spoločnost'
sa zaväzuje
vykonávať
zber odpadov a následne sama alebo prostredníctvom
tretej
osoby zabezpečovať
prepravu, zhodnocovanie
pripadne zneškodňovanie
vyzbieraných
odpadov
v súlade s tymito pravidlami:
a)
pri zbere
postupovať
v súlade
s platným
programom
odpadového
hospodárstva
obce,
týkajúcom sa komunálnych
odpadov {I drobných stavebných
odpadov,
b)

c)
d)

dbať
na Io, aby
dalsre
činnosti
nakladania
s odpadmi
(preprava
treťou
osobou,
zhodnocovanie,
pripadne
zneškodňovanie)
boli
vykonávané
v súlade
so všeobecne
záväznými
právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo,
platnými v Slovenskej
republike,
ako aj všeobecne
záväznými
nariadeniami
obce, ktoré sa tykajú nakladania
s komunálnymi
odpadmi,
zabezpečit'
prednostne
materiálové
zhodnotenie
odpadu,
zabezpečiť,
aby odpad určený na zneškodnenie
(po tom, čo ho nebolo možné materiálovo
zhodnotiť)
bol prednostne
energeticky
zhodnotený,
ak je to možné alebo účelné

Spoločnost
sa zaväzuje zaraďoval" Jednotlivé zložky komunálneho
odpadu, s ktorýrm na základe
tejto zmluvy
naklada,
podľa
Katalógu
odpadov
(vyhláška
Mmisterstva
životného
prostredia
Slovenskej
republiky č.284/2001 Z. z.. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov),
oddelene
viesť
a uchovávať
evidenciu
podľa
vyhlášky
Ministerstva
životného
prostredia
Slovenskej
republiky
č.283/2001 Z. z., o vykonani niektorých ustanovení zákona o
odpadoch
v znenI neskoršich
predpisov
o množstve
prijat 'Ich odpadov,
spOsobe zabezpečenia
zhodnotenia,
pripadne
zneškodnenia
odpadu,
a za každý ukončený
kalendárny
rok zasielať
vyplnené hlásenie obci o vzniku
uplynut! kalendárneho
roka
3

Spoločnost'
a)
b)

odpadu

a nakladani

s nIm do 15. dňa mesiaca

nasledujúceho

po

je povinná

pri zbere odpadu
postupovať
tak, aby nedošlo k ohrozeniu
zdravia
rudI a ku škodám na
životnom prostredi a majetku,
zamedziť
takému
konaniu,
v dOsledku
ktorého
by došlo k umiestneniu
už vyzbieraných
odpadov
do zberných
nádob na komunálne
odpady, umiestnených
na územi obce v rámci
ním zavedeného
systému zberu komunálnych
odpadov.

Čl. 3
Kontrola
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že obec má právo kontroloval'
plnenie zmluvy za týchto podmienok:
a)
povereni zamestnanci
obce vykonávajúci
kontrolu sú povinní sa preukázať
splnomocnen
Im,
b) spoločnosť
im umožni nerušený vstup do svojich prevádzkových
priestorov pri dodržíavanl
bezpečnostných
predpisov,
ako aj nahliadnut' do písomných
dokladov súvisiacich
s činnost'ou vyplývajúcou
z tejto zmluvy.

Spoločnosť
predpismi
dohodne.

Je povinná v prlpade kontrolou zisteného
nesúladu
dať svoju Činnosť do súladu v lehote, na ktorej

jej činnosti s prteíušnýrm právnymi
sa s obcou pri vykonani
kontroly

Čl. 4
Trvanie

zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12 2012.
Zmluvné
strany sa dohodli,
že túto zmluvu
má právo
s trojmesačnou
výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť
druhej zmluvnej strane
Pre platnosť výpovede je potrebný plsomný prejav vôle.

vypovedať
nasledujúci

každá zo zmluvných
strán
ceň po doručeni
výpovede

Čl. 5
Záverečné
Právne vzťahy touto zmluvou
Obchodného
zákonnlka.

3.
4

V

zvlášť

ustanovenia

neupravené

sa riadia

príslušnými

ustanoveniami

zákona

.

Túto zmluvu mOžu zmluvné strany meniť a doplňat po vzájomnej
dohode plsomne vyhotovenými
dodatkami.
Zmluva sa vyhotovuje
vo dvoch vyhotoveniach,
pričom každá zo zmluvných
strán obdrži po
jednom z nich.
Zmluva nadobúda
platnosť
dňom jej podpisu obidvomi
zmluvnými
stranami
a účinnosť
nasledujúcim
po zverejneni

onom

Kútoch,

dl'l~ t3.07.2011

Ing. ot arustav
sla rosia obce

Vf'\V"r<..f'\

V

Žiline,

dr"la..

1.:2.

Ing Vladimir Sxarxa
predseda predstavenstva

07. 2 O lf

