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dátum

podpis zodpovedného zamestnanca

Zmluva o spolupráci pri zbere kon111nálneho odpadu
ustanovená podľa §269 ods.(2) Obchodného zákonníka
Mesto Zlaté Moravce

Sídlo:

1.Mája 2, 95301 Zlaté Moravce
V zastúpení:

zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová

IČO:

00308676

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu :

33422162/0200

Oprávnená osoba : Miroslav Kováč MS KOV
Sídlo :

Machulince 394, 95193

V zastúpení:

Miroslav Kováč

IČO:

36102156

IČ DPH:

SK 1020413988

Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu :

4002015044/7500

Mesto Zlaté Moravce a firma Miroslav Kováč MS KOV vychádzajúc zo zákonnej požiadavky § 80. ods. 6 v spojení
s § 81 ods. 13 zákona č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch"), sa podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve

Čl.1

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych
odpadov vzniknutými na území mesta Zlaté Moravce a s cieľom umožniť oprávnenej firme vykonávať nakladanie
s odpadmi t.j . výkup, zber, dočasné skladovanie, do doby ich prepravy a odvozu na zhodnocovanie alebo
zneškodnenie. Uvedené činnosti bude oprávnená osoba vykonávať vo svojej prevádzke Staničnej 27 a SNP 51{
areál bývalého Školského majetku) v Zlatých Moravciach .
2. Druh kovový odpad a papier, ktorý je zaradený podľa zákona o odpadoch, Katalógu odpadov do skupiny 20:
20 01 40 01 meď ,bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 0140 07 zmiešané kovy

Čl.2

Podmienky zmluvy
1. Oprávnená osoba sa zaväzuje vykonávať od občanov ako pôvodcu odpadov zber, prepravu, zhodnotenie alebo
zneškodňovanie

zložiek komunálneho odpadu

podľa

katalógového čísla odpadu (zákona o odpadoch

a príslušných právnych predpisov) a to počas otváracích hodín oprávnenej osoby v jej prevádzke uvedenej v čl.1
bod 1 tejto zmluvy.

2. Oprávnená osoba sa zaväzuje dodržiavať Program odpadového hospodárstva mesta Zlaté Moravce
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce.
3. Oprávnená osoba na základe zákona o odpadoch zašle mestu Zlaté Moravce za každý ukončený kalendárny
rok vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
kalendárneho roka.
4. Oprávnená osoba nebude z plnenia tejto zmluvy uplatňovať žiadny nárok na finančné vyrovnanie z rozpočtu
mesta.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že mesto Zlaté Moravce má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto podmienok
a) poverení zamestnanci mesta vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať splnomocnením
b) oprávnená osoba umožní povereným zamestnancom mesta počas svojich otváracích hodín nerušený
vstup do svojich prevádzkových priestorov pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov
c) oprávnená osoba umožní povereným zamestnancom mesta nahliadnuť do písomných dokladov súvisiacich
s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy

Čl.3
Doba platnosti
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .

Čl.4
Zrušenie zmluvy
Túto zmluvu možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zo strany oboch účastníkov
zmluvy a to aj bez udania dôvodu s výpovednou dobou jeden mesiac , ktorá začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

Čl.S
Zrušenie ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
zákona o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach . Mesto Zlaté Moravce prevezme dve vyhotovenia
a oprávnená osoba jedno vyhotovenie.
4. Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta.
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Za mesto Zlaté Moravce
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora

(8J

Miroslav

Kováč . .;K~

951 93 Machu· ' e 3JM ~---:..
IČO: 36102 156
.: 0903 .915 :ť~
Reg. •. !'.107 - 2229
SK 1020413988
Miroslav Kováč MS KOV

