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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE KOMUNÁLNEHO ODPADU 
uzatvorená podľa§ 269 ods. (2) Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 

(ďalej len „Zmluva") 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc.- primátor mesta 
VUB Nitra 
33422162/0200 IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 
00308676 

(ďalej len „Mesto Zlaté Moravce") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 36 102 156 

Miroslav Kováč M S KOV 
Machulince 394, 951 93 Machulince 
IČ DPH: SK 1020413988 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu : 4002015044/7500 IBAN: Sk40 7500 0000 00400201 5044 
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, pod č.: 407-2229 

(ďalej len „ oprávnená osoba'') 

Mesto Zlaté Moravce a oprávnená osoba (ďalej aj „zmluvné strany") vychádzajúc zo zákonnej 
požiadavky § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 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 
osobe vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. výkup, zber, dočasné skladovanie, do doby ich prepravy 
a odvozu na zhodnocovanie alebo zneškodiíovanie. Uvedené činnosti bude oprávnená osoba 
vykonávať vo svojej prevádzke na Ul. Staničná č. 27 v Zlatých Moravciach. 
2. Zložky komunálneho odpadu, s ktorými je oprávnená osoba na základe tejto zmluvy, 
živnostenského oprávnenia č. 407-2229 a za predpokladu dodržiavania ďalších právnych a zákonných 
požiadaviek nakladať, sú: 

Katalógové číslo 

20 OJ 40 
20 01 01 

Názov odpadu 

kovy 
papier a lepenka 

Čl. 2 

Kategória odpadu: 

o 
o 

Podmienky zmluvy 

1. Oprávnená osoba sa zaväzuje vykonávať od občanov ako pôvodcov odpadov zber, prepravu, 
zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu podľa katalógového čísla odpadu 



~ 
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uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 310/2013 Z.z. , ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

2. Oprávnená osoba sa zaväzuje dodržiavať Program odpadového hospodárstva mesta Zlaté Moravce 
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 

3. Oprávnená osoba na základe zákona o odpadoch zašle mestu Zlaté Moravce za každý ukončený 
kalendárny rok vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním 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. 

ČI. 3 
Doba platnosti 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

ČI. 4 
Zrušenie zmluvy 

Túto zmluvu možno zrušiť: 
1. 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. 
2. písomnou dohodou zmluvných strán kedykoľvek. 

ČI. 5 
Záverečné 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 ustanoven iami Obchodného 
zákonníka, zákona o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom mesto Zlaté 
Moravce prevezme dve (2) vyhotovenia a oprávnená osoba prevezme jedno ( 1) vyhotovenie. 
4. Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť d1'íom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dľíom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta. 
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Ing. Peter Lednár, CSc. 
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Miroslav Kováč 


