Zmluva o prevádzke triedeného zberu
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a
súčastne podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Prvá zmluvná strana, Zberová spoločnosť:
Názov:ADAX spol. s r. o.
Zastúpená:Ladislavom Jáklim
Sídlo:nám. Priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO:31 409 415
IČ DPH:SK 2020366403
zapísaná:OR Okr.súdu Trnava, oddiel:Sro, vl.č.2698/T
Bankové spojenie:VÚB banka, a.s.
IBAN:SK09 0200 0000 0025 7361 4455
(ďalej len ,, zberová spoločnosť “),
Druhá zmluvná strana, Obec/Mesto:
Názov:
OBEC JUROVÁ
Zastúpená:
Ladislav Matuška
Sídlo:
930 04 Jurová č. 85
IČO:
00305499
IČ DPH:
2021130034
zapísaná:
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
SK80 0200 0000 1962 1122
(ďalej len ,,Obec/Mesto“),
pre výkon triedeného zberu komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady
z obalov a odpady z neobalových výrobkov na území obce/mesta,
v zmysle zmluv uzatvorenej podľa §59 ods. 4 s organizáciou
zodpovednosti výrobcov (ďalej len ,,OZV“) s ktorou má následne príslušná
obec/město uzatvorenú zmluvu podľa §59 ods. 2.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je: nakladanie s komunálnym odpadom v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ,,zákon o
odpadoch“), ktorý nadobudol účinnosť
1. januára 2016.
-výkon triedeného zberu komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady
z obalov
a
odpady
z neobalových
výrobkov
na
území
obce/mesta,konkrétne:
a) plast
b) VKM
c) ľahké kovové obaly.

Článok III.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Všeobecné povinnosti zberovej spoločnosti:
- povinnosť
zverejňovať
druhy
zbieraných
odpadov
vrátane
podmienok zberu,
- povinnosť označiť zariadenia určené na zber odpadov,
- povinnosť zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny
odpad,
- informačná povinnosť vo vzťahu
k obci o množstve a druhu
vyzbieraného odpadu.
Všeobecné povinnosti obce/mesta:
- spôsob a podmeinky zberu musia byť v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce a platným programom obce.

Článok IV.
SPÔSOB A PODMIENKY ÚHRADY
Ak obec alebo zberová spoločnoť neuskutoční zmeny v systéme triedeného
zberu navrhnuté podľa § 59 ods. 7, je OZV pre obaly oprávnená uhrádzať
zberovej spoločnosti náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v
príslušnom regióne;

Článok V.
ĎALŠIE DOJEDNANÉ PODMIENKY
Zberová spoločnosť zabezpečí vrecový systém zberu triedeného
odpadu jeden krát za mesiac

Článok VI.
PLATNOSŤ ZMLUVY
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou dobou 12
mesiacov.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ｰ Ak táto zmluva neustanoví niečo iné, riadia sa práva a povinnosti
zmluvných strán ustanovením § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
ｰ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami
ｰ Prípadné zmeny zmluvy je možné vykonať po dohode zmluvných
strán písomným dodatkom.
ｰ Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory alebo nejasnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou a pri
plnení zabezpečenia predmetu zmluvy budú úzko spolupracovať,
vymieňať si skúseností v prospech skvalitňovania triedeného zberu
odpadov.
ｰ Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdržala po jednom.
ｰ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a
vážne, nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho
ju vlastnoručne podpísali:

