ZMLUVA č. 2019/ .....
o vykonaní mobilného výkupu
odpadu a zberovej akcii na
území obce
o odbere zložiek komunálneho odpadu
Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a podľa zákona Č. 79/2015 Z.z o
odpadoch a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov

VYKONÁVAlEť: KOVOl s.r.o.
sídlo:

Vavrečka 467, 02901 VAVREČKA

konateľ:

František Jendroľ, email: info@kovot.sk. tel. 915954683

WEB:

www.kovot.sk

ltO:

46415807

It DPH:
OR:

SK2023375871
Dlt: 2023375871
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka Č. 55578/L
číslo živnostenského registra: 560-16670
ŽR:
Rozhodnutie:
OÚ Námestovo, odbor SoŽP Č. OU-NO-OSZP-2016/013456,
Č. OU-NO-OSZP-2017/0018983-002 a Č. OU-NO-OSZP-2017/018988-002,
Obvodný úrad ŽP Dolný Kubín: č.j. B/2016/00852
Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
IBAN:

SK150900 0000 0051 3914 7130

Spoločnosť certifikovaná: EN ISO 9001:2015 ELBACERT Kremnica, Č. certifikátu 2017111
Kontaktná osoba:
Peter Jadroň, email: peter.jadron@kovot.sk. tel. 949 444 151

uzatvoril s
OBJEDNÁVATEtOM:
IČO:
DIČ/IČ DPH:

obec/mesto:
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ZÁKLADNÉ POJMY
Vykonávater je podnikateľ, vykonávajúci výkup, zber, nakladanie s odpadom a ich zhodnocovanie na základe súhlasu podľa § 97 ods.1 písmeno d) a
písmeno c) zákona č.79/2018 Z.z. o odpadoch / respektívne na základe registrácie podľa § 98 zákona č,79/2015 Z.z. o odpadoch. Vykonávater je vyba
vený logistickou technológiou, technológiou na čistenie, triedenie a zhodnocovanie kovového odpadu a tavenie neželezných kovov na recykláciu odpa
dov na nové výrobky a vyškoleným personálom. Na recykláciu železných odpadov, papiera a akumulátorov má zmluvy s konečnými spracovateľmi,
Objednávater je obec/mesto ako pôvodca odpadu ako zložky komunálneho, priemyselného alebo stavebného odpadu, ktorými sú odpady vznikajúce
na území obce pri činnosti fyzických a právnických osôb a pri činnosti zberného dvora obce/mesta.
Mobilný výkup odpadu je pravidelný mobilný odber kovového a papierového odpadu a to priamo od občanov, firiem a zberného dvora za finančnú
protihodnotu. Finančná odmena patrí vlastníkovi alebo držiteľovi, ktorý odpad odovzdal do mobilného výkupu. Za účelom vykonania mobilného výkupu
vykonávater zabezpečí:
•
váhy na zistenie hmotnosti (žeriavové závesné alebo plošinové)
•
pokladňu s peniazmi na výkup a vydanie príjmového dokladu, alebo prijatie faktúry - ak platba prevodom na účet
•
kontajnery a nákladné vozidla na priamy odber odpadov u občana, právnickej osoby na území obce alebo zo zberného dvora obce
Zberová akcia je občasný, vopred dohodnutý, časovo obmedzený odber separovaného odpadu obce/mesta, školy alebo inej inštitúcie na území obce.
Odmena patrí tomu, kto odovzdá zberom vymedzený odpad vykonávaterovi.

PREDMETZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberových akcií na území
obce/mesta. Mobilný výkup a Zberová akcia predstavuje zber odpadu na území obce v sortimente podla prílohy č.1 v zmysle podmienok § 81 ods. 13,
14 a 15 Zákona č.79/2018 Z.z. a následné zabezpečenie zhodnotenia takto odobratého odpadu. Mobilný výkup a Zberová akcia sa vykoná na základe
telefonickej, emallorn potvrdenej dohody medzi kontaktnými osobami objednávatera a vykonávatera. Orientačné výkupné ceny vykonávater uvádza
na svojej WEB stránke a aktuálne výkupné ceny sa riešia dohodou medzi výkupcom a odovzdávatelorn odpadu.
1. Objednávateľ je povinný:
a) Umožniť vykonávanie Mobilného výkupu odpadu a Zberovej akcie na území obce.
b) Umožniť vykonávanie informačnej činnosti na území obce o možnosti odovzdania odpadu do Mobilného výkupu odpadu a Zberovej akcie.
2. Vykonávater je povinný:
al oznamovať obci/mestu, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutočňuje, termín vykonania Mobilného výkup alebo Zberovej
akcie, mobilný výkup sa bude po ukončení Mobilného výkupu alebo Zberovej akcie vystaviť pre obec/mesto Potvrdenie o množstve odpadu odo
vzdaného na jeho zber alebo zhodnotenie, ktoré doručí obci/mestu.
b} predložiť na vyžiadanie obce/mesta doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do
30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti poskytnúť aj kópie dokladov, ( v zmysle § 14, zákona o odpadoch Č. 79/2015 Z.z. )
c)
Obec/mesto zároveň ale berie na vedomie že vykonávater je oprávnený zhromažďovať prevzatý odpad tri roky v svojom zariadení na zber alebo
zhodnotenie odpadu pred jeho odovzdaním na zhodnotenie.
d) pri vykonávaní činnosti v zmysle tejto zmluvy plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č 79/2015 Z. z.
e)

zasielať obci "Potvrdenie o zbere alebo výkupe odpadu" podľa §10 vyhlášky 366/2015 Z z. za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujú
ceho roka.

Záverečné ustanovenia
Táto
a)
b)
c)

d)

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká:
písomnou dohodou zmluvných strán
právnym zánikom niektorej zo zmluvných strán
odstúpením od zmluvy. Každázo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá strana nesplní záväzky a povinnosti, vyplývajú
ce pre ňu z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byt' vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodov odstúpenia a musí byť doručené druhej
zmluvnej strane do vlastných rúk.
výpoveďou ktorejkorvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína ply-

1

r
núť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane .

. co

zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47
Občianskeho zákonníka. Podpisom zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že budú plniť dohodnuté podmienky. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmlu
ve je možné uskutočniť len v písomnej forme dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany doručujú všetky písomnosti podla
tejto zmluvy na adresu zmluvnej strany určenú v úvode tejto zmluvy pri označení zmluvných strán. V prípade, ak sa zásielku doručen ú na takto uvedenú
adresu nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú dňom, kedy sa zásielka vrátila strane, ktorá ju doručuje, aj keď sa druhá zmluvná strana o
tom nedozvedela. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. Prípadné spory, ktoré zo
zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť. Ak sa nedohodnú, spor bude riešený súdnou cestou podla práva platného v SR.
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. a že sú plne spôsobilí k
právnym úkonom. Text tejto zmluvy je určitým a zrozumiterným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle byť ňou viazaní. Účastníci tejto zmluvy vyhlasu
jú, že si ju pred podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nim pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. Táto
zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každého účastníka zmluvy. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. objednávater súhlasí s
nakladaním osobných údajov pre účely vnútornej evidencie vykonávatera.
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými pro~t~
edochádzalo ku Korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné
strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej toleranci~;
ch úrovniach a vyžadUjú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných
partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi I ~
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Vo Vavrečke,

Vavr8Č1
ičo. 454'

Príloha č.l Zmluvy o vykonaní Mobilného

výkupu odpadu a Zberovej akcii na území obce

DRUHOVÝ KATALÓG ZMLUVOU DOTKNUTÝCH ODPADOV

200101

papier a lepenka - komunálne odpady

200133

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01 z komunálneho odpadu

N

20014001

meď, bronz, mosadz - komunálne triedené odpady

O

20014002

hliník - komunálne triedené odpady

O

20014003

olovo - komunálne triedené odpady

O

20014004

zinok - komunálne triedené odpady

O

200140 OS

železo a oceľ - komunálne triedené odpady

O

20014006

cín - komunálne triedené odpady

O

20014007

zmiešané kovy - komunálne triedené odpady

O

O - ostatný odpad

N - nebezpečný odpad

Príloha č.2 Zmluvy o vykonaní Mobilného
Vzor formulára

O

výkupu odpadu a Zberovej akcii na území obce

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
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