Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
(uzatvorená na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a podľa ust.
§ 261 ods. 2 a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
I. Zmluvné strany

Dodávateľ:
Názov:
Ulica:
PSČ a mesto:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ :

Obec Veľká Lehota
Veľká Lehota č. 52
966 41 Veľká Lehota
Marta Šmondrková, starostka obce
VÚB, a.s., Nová Baňa
SK41 0200 0000 0014 3483 7953
00321061
2021111499

(ďalej len ,,dodávateľ“)

a

Odberateľ
Názov:
Ulica:
PSČ a mesto:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

REVENGE, a.s., organizačná zložka.
Panenská 24
811 03 Bratislava
Emília Stančíková, vedúca organizačnej zložky
ČSOB
4011227647/7500
44882033
SK4020253908

(ďalej len ,,odberateľ“)

Táto zmluva je uzatvorená na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení
podľa § 39 ods. 7.

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok odberateľa vykonávať pre dodávateľa zber a prepravu
zložiek komunálneho odpadu v obci Veľká Lehota vo svojich zberných nádobách, ktoré budú
umiestnené na príslušných miestach len so súhlasom Mesta/obce. Dodávateľ poskytne
odberateľovi miesta na umiestnenie jeho zberných nádob za odplatu uvedenú v čl. III. bod 7.
Zložky komunálneho odpadu:
Katalógové číslo
Názov odpadu
Kategória odpadu:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20 01 10
šatstvo
O
20 01 11

textílie

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované (obuv)

O

Uvedené zložky komunálneho odpadu budú občania umiestňovať do príslušných zberných
nádob.
III. Podmienky zmluvy
1.

Odberateľ zabezpečí na vlastné náklady zberné nádoby, ich rozmiestnenie, zber
a prepravu a čistotu v ich okolí.

2.

Ďalej odberateľ v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpečí ich
opravu prípadne dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady.

3.

Zároveň je potrebné dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká
Lehota o odpadoch ako aj platný Program odpadového hospodárstva obce Veľká
Lehota.

4.

Dodávateľ prehlasuje, že pôvod odpadu je na území SR.

5.

Odberateľ prehlasuje, že na výkon činností ( čl. II ) má právoplatné povolenia zo strany
príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy.

6.

Odberateľ je povinný zaisťovať pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov a prijímať
prípadné upozornenia obce/mesta na potrebu vyprázdnenia kontajnerov a to na
telefónnom čísle 00421 918 950 215, alebo na adrese: lubos.hrivnak@gmail.com
Za poskytnutie miest na možnosť umiestnenia zberných nádob odberateľa v zmysle
článku II. tejto zmluvy patrí dodávateľovi odo dňa umiestnenia jednotlivých zberných
nádob odmena vo výške 30 € (slovom: tridsať eur) za 1 (jednu) umiestnenú zbernú
nádobu / kontajner ročne. Uvedenú sumu vynásobenú počtom reálne umiestnených
zberných nádob vyfakturuje dodávateľ raz ročne, a to do 30 (tridsať) dní odo dňa
uplynutia príslušného roka, pričom splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej vystavenia.
V prípade, ak bude zberná nádoba umiestnená iba časť obdobia jedného roka, patrí
odberateľovi pomerná časť odmeny vypočítaná na dni. Za rok sa pritom rozumie
obdobie 1 (jedného) kalendárneho roka. Na uvedenú odmenu má dodávateľ nárok v
prípade, že došlo k uzavretiu zmluvy (povolenia) na umiestnenie predmetnej zbernej
nádoby s príslušnými orgánmi a vlastníkom pozemku, na ktorom bude nádoba
umiestnená.

7.

IV. Doba platnosti
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia
jej platnosti.

V. Zrušenie zmluvy
Túto zmluvu možno zrušiť:
a) výpoveďou zo strany oboch účastníkov zmluvy v 3- mesačnej výpovednej dobe, ktorá

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení, a to aj bez udania dôvodu
b) dohodou obidvoch strán
Odberateľ je povinný odstrániť svoje rozmiestnené zberné nádoby v rámci obce Veľká Lehota
do dvoch mesiacov od zániku tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou, so súhlasom
obidvoch strán.

2.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží odberateľ
a jednu dodávateľ.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je pre ne jasný a zrozumiteľný a že je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných zmien a noviel a ustanoveniami príslušných
právnych predpisov SR.

V Boskoviciach, dňa: ...................

.............................................................
Emília Stančíková
REVENGE, a.s., organizačná zložka

Vo Veľkej Lehote, dňa .............

................................................
Marta Šmondrková
starostka obce

Príloha č. 1
Podrobná špecifikácia kontajnerov
- rozmery kontajneru sú v cm (šírka x hĺbka x výška) 115 x 115 x 220 (obr. 3)
- vzhľad kontajnera vrátane polepov (obr. 1 a obr. 2)
- horný vhadzovací priestor má bezpečnostnú prepážku proti vniknutiu

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Príloha č.2
Zoznam stanovisiek kontajnerov
Pred Obecným úradom

