Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
uzatvorená na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a podľa § 269 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany
Dodávateľ :
Názov :
Adresa :
Zastúpené :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefon :
Email :
Odberateľ :
Názov:
Adresa:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
Tel:
Email:

TextilEco a.s., organizačná zložka
Panenská 24, Bratislava 811 03
Anna Smolíčková, vedúca organizačnej zložky
44 882 033
402 025 3908
SK14020253908
ČSOB a.s.
SK60 7500 0000 0040 1122 7647
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Vložka číslo: 1743/B
+421917 417 475
miroslav.pullman@gmail.com

Táto zmluva je uzatvorená na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení podľa §
81 ods. 7.

II. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok odberateľa vykonávať pre dodávateľa zber a prepravu zložiek
komunálneho odpadu v obci / meste Dodávateľa vo svojich zberných nádobách, ktoré budú
umiestnené na príslušných miestach len so súhlasom mesta. Dodávateľ poskytne odberateľovi miesta
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na umiestnenie jeho zberných nádob. Presné umiestnenie zberných nádob a ich počet je špecifikovaný
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2.2. Zložky komunálneho odpadu:
Katalógové číslo
20 01 10
20 01 11
20 01 99

Názov odpadu

Kategória odpadu

šatstvo
O
textílie
O
odpady inak nešpecifikované (obuv) O

Uvedené zložky komunálneho odpadu budú občania umiestňovať do príslušných zberných nádob.

III. Podmienky zmluvy
3.1. Odberateľ zabezpečí na vlastné náklady zberné nádoby, ich rozmiestnenie, zber a prepravu a čistotu
v ich okolí.
3.2. Odberateľ v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpečí ich opravu prípadne
dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady.
3.3. Pri nakladaní s odpadom bude dodržiavané platné Všeobecne záväzné nariadenia obce Prietržka
o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
3.4. Dodávateľ prehlasuje, že pôvod odpadu je na území SR.
3.5. Odberateľ prehlasuje, že na výkon činností (čl. II) má právoplatné povolenie zo strany príslušných
orgánov štátnej správy a samosprávy.
3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odber odpadu za podmienok dojednaných v tejto zmluve sa bude
realizovať podľa potreby odberu odpadu, avšak aspoň raz za 14 dní, pričom odberateľ je povinný
zabezpečiť odber odpadu do 7 dní odo dňa výzvy dodávateľa. Dodávateľ uskutoční takúto výzvu emailom na emailovú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
IV. Doba platnosti
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

V. Zánik zmluvy
5.1.

Platnosť zmluvy končí:
5.1.1
písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
5.1.2
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu písomnou formou
a zaslanej druhej zmluvnej strane doporučeným listom, výpovedná lehota je tri mesiace
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a začína plynúť prvým dňom mesiaca nesledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane
VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou, so súhlasom obidvoch
strán.
6.2. V prípade zmeny platných právnych predpisov majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej
strany také zmeny v zmluve, ktoré z týchto predpisov vyplynú.
6.3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
SR.
6.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží odberateľ a dve dodávateľ.
6.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej Prílohy č. 1, ktoré obsahujú špeciufikáciu presného
umiestnenia zberných nádob a ich počet.
6.6. Zmluva je uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, vážne, nie
v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú oprávnené osoby, ktorých voľnosť
nie je ničím obmedzená.
6.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V ................., dňa .........................

V..................., dňa ...................

____________________

_____________________

Dodávateľ

Odberateľ
TextilEco,a.s.organizačná zložka
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Príloha č. 1
Zoznam zberných nádob a identifikácia ich rozmiestnenia v rámci Mesta / Obce
Číslo
kontajneru

Ulica

Upresnenie
miesta

Číslo
parcely

GPS súradnice

Poznámka
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