Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných
zložiek z komunálneho odpadu
Zmluvné strany:
Obec Hankovce

objednávateľ:

So sídlom: Hankovce
V

1, 086 46 Hankovce

zastúpení: Ján Grega-Jakub, starosta obce

IČO:0O321991
(ďalej len objednávateľ)

Obec Raslavice

Poskytovateľ:

So sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
V zastúpení: Marek Rakoš, starosta obce
Prevádzka Zberný Dvor Raslavice

:čo: 00322521

(d'a|ej len poskytovateľ)
§
2 Obchodného zákonníka zmluvu
Uzavreli v zmysle ustanovení § 261 ods. 2 a v zmysle 269 ods.
zložiek z komunálneho odpadu s nasledovným znení:
na zber a odvoz vyseparovaných

Článok 1

Predmet zmluvy
vyseparovaných zložiek zkomunálneho odpadu
Predmetom tejto zmluvy je zber apreprava
ich zhodnotenia, prípadne zneškodnenia v súlade
vznikajúcich na území obce Hankovce. za účelom
drobným
VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a
splatnou legislatívou a platným
stavebným odpadom.
Článok z
Čas a miesto plnenia
1.
E”

3.

Čas plnenia premetu zmluvy je od 01.01.2016.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Hankovce.
Miestom plnenia je katastrálne územie obce

Článok 3
Systém zberu vyseparovaných zložiek z komunálneho

odpadu

vyseparovaných zložiek.
objednávateľ má zavedený vrecový systém zberu
odpadu tieto zložky do samostatných vriec,
2. Producenti odpadu separujú z komunálneho
odpadu:
prípadne iných nádob uspôsobených na dočasné uloženie
1.

o

PET fľaše

o

Ostatné plasty

o

Sklo

o

Papier

o
o

Kovy

Viacvrstvové kompozitné obaly

/.

separovaných zložiek tvorí prílohu č.
3. Podrobný popis komodít patriacich do jednotlivých
zmluvy.

1

tejto

Článok 4

Povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje:
podľa zberového
Zabezpečiť zber a prepravu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu
o
roka zrealizuje 6
1
kalendára, ktorý tvori prílohu č. 2 tejto zmluvy. Vrámci kalendárneho
vývozov každej zo 6 vyseparovaných zložiek.
Zabezpečiťvrecia na zber odpadov.
o
1
pre každú domácnosť.
Vytlačenie potrebného počtu zberových kalendárov
o
Zabezpečiť, aby počas zberu nedochádzalo k znečisteniu miest zberu.
o
vyseparovaných zložiek
Vydať na požiadanie objednávateľa potvrdenie o množstvách
o
odovzdaných na zhodnotenie.
2.

objednávateľ sa zaväzuje:
(podľa zberového kalendára,
V stanovený deň zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek
o
producentmi odpadov pred
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy) zabezpečiť vyloženie vriec
účely.
brány rodinných domov, resp. budov využívaných na iné
domácnosti.
Distribúciu zberových kalendárov do jednotlivých
o
celého roka
Zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť verejných komunikácií a v priebehu
o
odstránenie prekážok brániacich vo výkone zberu.
článku 5 tejto zmluvy.
Zaplatiť
za poskytnuté služby odmenu v zmysle
o

Článok 5

Odplata za poskytované služby a platobné podmienky
počtu obyvateľov obce, počtu
Odplata za poskytované služby je dohodnutá na základe
E
domácností a počtu zberov komodít vo výške 1 494,00 / rok.
zodpovednosti výrobcov, sktorou
Odplata bude uhradená objednávateľom, resp. organizáciou
poskytovateľom, ktorá bude
má objednávateľ uzatvorenú zmluvu, na základe faktúry vystavenej
Z.z.
obsahovať náležitosti v súlade s platnou legislatívou zákon 222/2004
štvrťroku za zbery a odvozy
Poskytovateľ vystaví faktúru do 10 dní po ukončení kalendárneho
zložky je stanovená vo
1
vykonané v danom štvrťroku, pričom odplata za vývoz 1 vyseparovanej
výške 1/36 z odplaty podľa ods. 1 tohto článku.
Splatnosť faktúry je 14 dní.

Článok 6
Ukončenie zmluvy
Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu:
zmluva v tomto prípade zaniká k dohodnutému dňu
a. na základe vzájomnej dohody;
b. výpoveďou s uvedením dôvodu podľa ods. 2 a 3 tohto článku
c. odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu

viacnásobnému
vypovedať túto zmluvu, ak si poskytovateľ napriek
písomne
môže
objednávateľ
neplní svoje
2.
opakovane závažne a preukázateľne
predchádzajúcemu upozorneniu objednávateľa
zmluvné povinnosti.
viacnásobnému
vypovedať zmluvu, ak si objednávateľ napriek
3. Poskytovateľ môže písomne
a
poskytovateľa opakovane závažne preukázateľne
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu
neplní svoje zmluvné povinnosti.
1 mesiac a v prípade
prípade podľa ods. 2 a 3 tohto článku
4. Výpovedná lehota je obojstranne v
dňa mesiaca
prvého
plynúť
od
mesiacov. Lehota začína
druhej
ods. 1 písm. c tohto článku 6
doručené
výpoveď, resp. odstúpenie od zmluvy bolo
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
zmluvnej strane.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

účinnosť dňom
obidvoma zmluvnými stranami a
podpisu
jej
platnosť
dňom
nadobúda
Zmluva
stránke objednávateľa.
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej
podpísané obidvoma
mať písomnú podobu a musia byť
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia
zmluvnými stranami.
vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
Táto zmluvy je vyhotovená v dvoch
legislatívou.
zmluve bližšie neupravené sa riadia platnou
Práva a povinnosti zmluvných strán v

