
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTV A
uzatvorená podla § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka

(dalej len "Zmluva")

Zmluvné strany:
Sídlo:

Zastúpené:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
ICO:
IBAN:

Mesto Zlaté Moravce

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

(dalej len ,,mesto Zlaté Moravce")

a

Názov:. Peter Kucharcík

Sídlo: Lichardova 280113 , Žilina, 010 01
Zastúpené: Peter Kucharcík
ICO: 34715045 DIC:SK 1020541203 tel.: 0901 702318
C.ú.: 2282468056/0200 .
IBAN: SK3202000000002282468056 .

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, pod c.: 511-11379
(dalej len" oprávnená osoba ")

l. Predmet zmluvy

Oprávnená osoba bude vykonávat nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie
alebo zneškodnovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných
nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach podla prílohy tejto zmluvy a odsúhlasených
mestom.

Zložky kOlllunálneho odpadu:
Katalógové císlo Názov odpadu Kategória odpadu:

20 O l 10
20 O1 II

20 01 99

šatstvo O
textílie O

odpady inak nešpecifikované (obuv) O

Uvedené zložky komunálneho odpadu budú obcania umiestnovat do špeciálnych zberných
nádob vo vlastníctve oprávnenej osoby.

II. Podmienky zmluvy

1. Oprávnená osoba na vlastné náklady zabezpecí zber, prepravu a zhodnotenie alebo
zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu podla katalógového císla odpadu uvedeného
v clánku l tejto zmluvy a zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých



zákonov.

2. Oprávnená osoba zabezpecí na vlastné náklady špeciálne zberné nádoby, ich rozmiestnenie
a údržbu a zabezpecí udržiavanie cistoty v okolí týchto zberných nádob. Špeciálne zbel11é
nádoby budú jasne oznacené pre aký druh odpadu sú urcené a návodom na ich užívanie.
3. Rozmiestnenie zberných nádob bude dohodnuté a odsúhlasené mestom. Akékolvek
zn1eny v pocte a rozmiestnení zberných nádob podla prílohy tejto zn1luvy si zmluvné strany
odkonzultujú a odsúhlasia v zmysle bodu V ods. 1.
4. Mesto Zlaté Moravce prenecháva oprávnenej osobe používanie stanovíšt, na ktorých budú
postavené zberné nádoby v množstve 21 kusov a ktoré sa nachádzajú na uliciach: Hollého,
Odbojárov, E.M.Šoltésovej 972, Dobšinského, E.M.Šoltésovej 1441, Nitrianska 32, l. Máj a,
Mojmírova, Obrancov mieru 3004, Nitrianska 3099, Rovnanova 2019, M.Benku 2037,
lC.Hronského, Rázusova 263, Murgašova 805, Cl;1yzerovecká, Hviezdoslavova 1781, Pod
dielami, Dlhá, Tekovská 1716 a Spojovacia.
5. Frekvencia vyprázdnovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva
týždne, prípadne podla potreby vyprázdnovania.
6 .. Oprávnená osoba v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpecí ich
opravu prípadne dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady.
7. Oprávnená osoba bude dodržiavat platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté
Moravce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta.

8. Uložením odpadu do zbernej nádoby sa oprávnená osoba považuje za držitela odpadu
v zmysle § 2 odst.(3) zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znenÍ. Mesto Zlaté
Moravce nezodpovedá za uloženie odpadu do zberných nádob.
9. Oprávnená osoba na základe zákona o odpadoch zašle mestu Zlaté Moravce za každý
ukoncený kalendárny rok vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním do 15 dna
mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka.
10.Oprávnená osoba nebude z plnenia tejto Zlnluvy uplatnovat žiadny nárok na financné
vyrovnanie z rozpoctu n1esta.
II.Oprávnená osoba sa zaviazala na úcet Mesta Zlaté Moravce, ako kompenzáciu za
využívanie verejného priestranstva, uhradit sumu 500 € za daný kalendárny rok, a to
najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka. V prípade ukoncenia zmluvy bude
prípadný preplatok resp. nedoplatok príslušnou zmluvnou stranou poukázaný na úcet druhej
zmluvnej strany do 30 dní od ukoncenia platnosti zmluvy.
l2.Po ukoncení tejto zmluvy oprávnená osoba odstráni zbel11é nádoby z užívaných pozemkov
do 7 dní od jej ukoncenia.

III. Doba platnosti

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

IV. Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu možno zrušit:

1. výpovedou, zo strany oboch úcastníkov zmluvy v l-mesacnej výpovednej dobe, ktorá
zacína plynút prvým dnom nasledujúceho mesiaca po jej dorucenÍ.
2. dohodou zmluvných strán kedykolvek.



v. Záverecné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byt urobené len písomnou formou, so súhlasom
obidvoch zmluvných strán.
2. Právne vztahy touto zmluvou zvlášt neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákOlmíka, zákona o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnostou originálu, pricom mesto
Zlaté Moravce prevezme dve (2) vyhotovenia a oprávnená osoba prevezme jedno (l)
vyhotovenie.
4. Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, co potvrdzujú svojimi
podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost
dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na WebOVOlTIsídle mesta.

dna:

Za mesto Zlaté Moravce:

......~~ .
Ing. Peter Lednár, CSc.

dna:

Za oprávnenú Pé'fBf1:KUCHAptCíK
Uchardova 3. ŽiLINA

ICO: 34715045 DIC: 1020541203
+421~01702316

.................... ~ .
Peter Kucharclk


