Zmluva č. ..2./2016
o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb uzatvorená
podľa § 269 Obchodného zákonníka na území obce Lúčka

Článok 1:
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov: Obec Lúčka č. 59
Sídlo: Lúčka, 087 01 Giraltovce
IČO:
00 595 764
a
Zhotoviteľ:
Názov: RAMEKO, s.r.o., prev. Lúčka 177
Sídlo: Čaklov 6, 09 435
IČO: 36514748
Článok 2:
Všeobecné ustanovenia
2.1 V zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Článok 3:
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré
vzniknú na území obce.
3.2 Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
nakladať sa bude s odpadom katalógového čísla, názvu a kategórie:
Kat.č.
20 01 01
20 01 02
20 01 33

Názov
Kategória
– papier a lepenka
O
– sklo
O
– batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
20 01 39 – plasty
O
20 01 40 – kovy
O
20 01 04 01 –meď, mosadz, bronz
O
20 01 40 02 – hliník
O
20 01 40 03 – olovo
O
20 01 40 04 – zinok
O
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20 01 40 05 – železo a oceľ
20 01 40 06 – cín
20 01 40 07 – zmiešané kovy

O
O
O

3.3 Odberateľ bude vykonávať zber, resp. výkup uvedeného odpadu od jeho pôvodcov
(fyzických osôb) z územia obce Lúčka v prevádzke zariadenie na zber odpadov, Lúčka –
sklady PD, KN-C 328/2.
Článok 4:
Povinnosti odberateľa
4.1 Odberateľ zber resp. výkup odpadov môže vykonávať len v súlade so zákonom č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, platnými
predpismi vydanými na jeho základe, rozhodnutiami príslušného úradu štátnej správy
povoľujúcim vykonávať zmluvou dohodnutú činnosť a za podmienok stanovených v tejto
zmluve.
4.2 Odberateľ bude plniť povinnosti držiteľa tohto odpadu a údaje o množstvách
vyzbieraného odpadu uvedeného v bode 3.2, spôsob jeho zhodnocovania bude ohlasovať
i obci Lúčka do 31.01. každoročne. Súčasťou hlásenia bude doklad o prevzatí odpadu do
zariadenia na jeho zhodnotenie.
4.3 Odberateľ bude vykonávať zber resp. výkup odpadu na svoje náklady.
Článok 5:
Povinnosti obce
5.1 Odberateľ si nenárokuje za činnosť zberu resp. výkupu odpadu od fyzických osôb
finančnú odplatu ani inú kompenzáciu.
5.2 Obec nemá v súvislosti s predmetom zmluvy žiadne povinnosti voči odberateľovi.
Článok 6:
Platnosť zmluvy
6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu päť rokov.
6.3 Obe zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou
a te len písomnou formou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.
Článok 7:
Osobitné dojednania
7.1 V prípade zmeny platnej legislatívy obe zmluvné strany pri plnení predmetu danej zmluvy
budú postupovať podľa nových právnych predpisov.
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7.2 Obec je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností
odberateľa. Za závažné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú ak odberateľ:
- opakovane poruší čl. 4.1 a 4.2
- stratí oprávnenie vykonávať dohodnutú činnosť.
7.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
ustanovení tejto zmluvy.
Článok 8:
Záverečné ustanovenia
8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa riešia
Obchodným zákonníkom a platnými právnymi predpismi.
8.2 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou písomných dodatkov k tejto
zmluve potvrdených oboma zmluvnými stranami.
8.3 Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni
ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú na to oprávnené osoby.
8.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá obec a dve
odberateľ.

31.05.2016
V Lúčke, dňa ......................................

31.05.2016
V Lúčke, dňa: ............................

..............................................................
Mikuláš Mašlej
starosta obce

.......................................................................
Radoslav Duda – konateľ
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