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

Obec Buclovany
So sídlom: Buclovany 19, 086 43 Koprivnica
V zastúpení: Ing. Miroslav Sabol, starosta obce
IČO: 00321915
(ďalej len objednávateľ)

Poskytovateľ: Obec Raslavice
So sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
V zastúpení: Marek Rakoš, starosta obce
Prevádzka – Zberný Dvor Raslavice
IČO: 00322521
(ďalej len poskytovateľ)
Uzavreli v zmysle ustanovení § 261 ods. 2 a v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu
na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu s nasledovným znení:
Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zber a preprava vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu
vznikajúcich na území obce Buclovany. za účelom ich zhodnotenia, prípadne zneškodnenia v súlade
s platnou legislatívou a platným VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom.
Článok 2
Čas a miesto plnenia
1. Čas plnenia premetu zmluvy je od 01.01.2016.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Buclovany.

Článok 3
Systém zberu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu
1. Objednávateľ má zavedený vrecový systém zberu vyseparovaných zložiek.
2. Producenti odpadu separujú z komunálneho odpadu tieto zložky do samostatných vriec,
prípadne iných nádob uspôsobených na dočasné uloženie odpadu:
 PET fľaše
 Ostatné plasty
 Sklo
 Papier
 Kovy
 Viacvrstvové kompozitné obaly

3. Podrobný popis komodít patriacich do jednotlivých separovaných zložiek tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy.

Článok 4
Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 Zabezpečiť zber a prepravu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu podľa zberového
kalendára, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. V rámci 1 kalendárneho roka zrealizuje 6
vývozov každej zo 6 vyseparovaných zložiek.
 Zabezpečiť vrecia na zber odpadov.
 Vytlačenie potrebného počtu zberových kalendárov – 1 pre každú domácnosť.
 Zabezpečiť, aby počas zberu nedochádzalo k znečisteniu miest zberu.
 Vydať na požiadanie objednávateľa potvrdenie o množstvách vyseparovaných zložiek
odovzdaných na zhodnotenie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 V stanovený deň zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek (podľa zberového kalendára,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy) zabezpečiť vyloženie vriec producentmi odpadov pred
brány rodinných domov, resp. budov využívaných na iné účely.
 Distribúciu zberových kalendárov do jednotlivých domácností.
 Zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť verejných komunikácií a v priebehu celého roka
odstránenie prekážok brániacich vo výkone zberu.
 Zaplatiť za poskytnuté služby odmenu v zmysle článku 5 tejto zmluvy.

Článok 5
Odplata za poskytované služby a platobné podmienky
1. Odplata za poskytované služby je dohodnutá na základe počtu obyvateľov obce, počtu
domácností a počtu zberov komodít vo výške 796,00 € / rok.
2. Odplata bude uhradená objednávateľom, resp. organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou
má objednávateľ uzatvorenú zmluvu, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude
obsahovať náležitosti v súlade s platnou legislatívou – zákon 222/2004 Z.z.
3. Poskytovateľ vystaví faktúru do 10 dní po ukončení kalendárneho štvrťroku za zbery a odvozy
vykonané v danom štvrťroku, pričom odplata za 1 vývoz 1 vyseparovanej zložky je stanovená vo
výške 1/36 z odplaty podľa ods. 1 tohto článku.
4. Splatnosť faktúry je 14 dní.

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

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

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú podobu a musia byť podpísané obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Táto zmluvy je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia platnou legislatívou.

V ............................ dňa ..................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Príloha č. 1 - Podrobný popis komodít patriacich do jednotlivých separovaných zložiek
PET fľaše – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov
prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov a podobne
Nepatria sem: iné plasty, ako PET fľaše, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Ostatné plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov
prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné
a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov
prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov
prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo
z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov
fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov
prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú
prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov prostredníctvom vriec, prípadne nádob zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

Príloha č. 2 - HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016

– doplňte prosím podľa toho, ako ste uviedli do zmluvy s envipakom

MESIAC
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Papier

PET Fľaše

Sklo

Kovy

VKM
(tetrapak)

Ostatné
plasty

