
ZMLUVA OVÍVOZE A NAKLADANÍ
s oDDBLENE vyzBrERANiM pouZrriru Snrsrvovt

uzavretá v zmysle ust. $ 269 ODS. 2 a nasl. zákona ð. 513/1991 Zb. Obchodnf zákonník
v spojení so zák,. é..79/2015 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení

v zneni neskor5ích predpisov
medzi úõastníkmi:

DrZitel'odpadu : Obec StaSkov
so sídlom : J. Kronera 588,023 53 Sta5kov
ICO: 00314293
DIC:2020553271
IC DPH : nie je plarcom DpH
Statutárny orgán : lng. Ladìslav Simðisko - starosta obce
IBAN : SKSl 5600 0000 0002 7961 s00t
email : starosta@staskov.sk
tel. :04114302723

Povinnf Zdeno Mi5utka
miesto podnikania : 013 56 Hvozdnica 405
ICO:40068617
DIC : 107050748
lc opH :

podnikajúci nazëtklade Zivnostenského oprávnenia Oú Zil;na õ. 501-3416
IBAN : SK64 0200 0000 0014 07453954
email : zdeno.rni l.com
tel. : + 421 911258 412

ktorí úðastníci súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, Ze sú k právnym úkonom spôsobilí a oprávnení
a podl'a svojej slobodnej a vaZnej vôle uzatvárajú túto Kúpnu zmluw (d'alej len ,,zmluvaì') za nasledujúcich
podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

Obec Sta5kov na svojorn uzemi zabezpeðuje a vykonáva zber oddelene vyzbieraného pouZitého Satstva , ktoré
je pôvodcami odpadu umiestñované do k tomu urðenlch kovovlch kontajnerov uveden¡ich v bode 1.2. tejto
zmluvy. Takto vykoniwany zberje definovan¡f Urðen¡imi zloZkami komunálneho podlã Katalógu odpadtv
odpadu nasledujúco :

Katalógové õíslo Názov odpadu Kategória odpadu :

20 0l l0 Satstvo O
20 0l I I textílie O
20 0l 99 odpady inak neSpecifikované (obuv) O
Obec Sta5kov je nájomcom 2ks kovov¡y'ch kontajnerov natextil v'-iklopom s rozrnermi 1100 mm x I160 mm
x 2150 mm apríslu5enstva tvoriaceho odkvapoqfch strieSok nad vhodom dvierok vybavenfch zámkom
s moZnost'ou univerzálneho kl'úða uzamykania kontajnera.

II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Povinnj, je v prospech Drzitel'a odpadu povinnli bezodplatne na vlastné
náklady vykonávat' vj'voz - prepravu odpadu umìestneného v kontajneroch DrZitei'a odpadu uvedenlich v ð1.
I. tejto zmluvy, a to v rozsahu I x mesaðne.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze okamihom zaöatia v1/'vozu tj. okamihom otvorenia kontajnera sa povinn¡Í
stáva drZitel'om odpadu nachádzajúceho sa v kontajneri, priðom je oprávnen¡i a povinn¡i s danlm oàpadom
nakladat' v zmysle zátk,. ö.79/2015 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení, najmä tento prepravit', zhodnocovat
vrátane jeho triedenia a meskodñovania a uloZenia na skládku odpadov.

III.



. obec staskov ako DrZitel'odpadu je r"ffllXä:åË'iiì:itl"nkõnost' konrajnerov uvedenlich v õ1. r. tejto
zmluvy. V prípade nefunkðnosti kontajneru, ktorá bráni alebo vo vyraznej miere st'aZuje prístup k odpaiu
v ñom umiesfnenému, Povinn¡i nie je povinnj, vykonat' vyvoz - prepravu v zmysle tejto zmiuvy.
O nefunkðnosti kontajneru je Povinn¡i Obec Sta5kov ako DrZitel'a odpadu informovat'. K d alsiemu vyvoãu
- preprave v zmysle tejto zmluvy Povinn! pristúpi po sfunkðnení kontajneru, o ktorej skutoðnosti ho bude
Obec Sta5kov ako DrZitel'odpadu informovat'.

' Povinni I x roðne Obci Sta5kov ako drZitel'ovi odpadu doruðí ,,Evidenðn1i list odpadu" za úðelom splnenia
evíclencne'i a ohlasovacej povinrrosti v zrnvsle vy,'hl. è. 3ó6i2{} l5 Z.z-. v znení nasledujúcich právnych
predpisov.

' Obec Sta5kov ako DrZitel' odpadu vyhlasuje, 2e vyvoz- preprava odpadu za podmienok kore5pondujúcich
s obsahom tejto zmluvy bol schválen1i rozhodnutím Obecného zastupitel'stva Obce Sta5kov ð,.3612023 na
zasadnutí konanom di,a 24.02.2023 .

' Povinn! vyhlasuje, ie dâva Obci Sta5kov ako DrZitel'ovi odpadu súhlas v súlade so zákonom (.. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobnfch údajov v znení neskor5ích predpisov na spracovávanie osobnjch údajov potrebn¡ich k
vlkonu Õinností vypllvajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie a na jej zverejnenie v zmysle ðlánku Vl.
bod 6.3. tejto zmluvy. 

lV.
Platnost' a úõinnost' zmluvy

' Táto zmluva nadobúda platnost' dñom jej podpísania oboma zmluvnlmi stranami.
' Táto zmluvaje povinne zverejñovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona é,.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektonfch zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom meni zo
sfrany kupujúceho.

' Zmluvné strany beru na vedomie a súhlasia, 2e tâto zmluva vrátane v5etk¡ich jej súÕastí a príloh bude
zverejnená nájomcom na jeho webovej stránke Staskov btpf''1glfir:.-lt¡s!¡:,¡k a v Centrálnom registri
zmlúv (d'alej len,,register"). Register je verejnf zozi'am povinne zverejñovanlch zmlúv, ktoni vedie úrad
vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie znluvy v registri sa nepovaZuje za poruSenie
ani za ohrozenie obchodného tajomstva.

' Zmluva je úðinná dñom nasledujúcim po zverejnení, priðom rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
' O zverejnení zmluvy podl'a bodu 6.3. svedðí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Sta5kov vydâ2

vyhotovenia potvrdenia o zverejnení zmluvy, z tohojedno pre predávajúceho ajedno pre kupujúceho. Táto zmluva sa uzaÍvâra na dobu urðitú od 01 .03.2023 do 3'1j2.2023.
' PokiaÏ niektorá zo zmluvnlch strán neoznámi písomne strane druhej v lehote do jedného mesiaca pred dñom,

ktonfm má doba trvania tejto zmluvy skonðit', Ze na jej predíZení nemá záujem, predlZuje sa doba trvania
tejto zmluvy vZdy ojeden nasledujúci kalendárny rok.

v.
Zâv er eë.né ustanovenia

Táto zmluva bola uzavretá podl'a slobodnej, váZnej a urðitej vôle oboch jej úðastníkov, títo ju neuzavreli v
tiesni a ani za obzvlâSt nev¡ihodn¡ich podmienok.
Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, priÕom predávajúci obdrZíjeden a kupujúci dvajej rovnopisy.
Ustanovenia tejto zmluvy moZno menit' a Aopínat' len vo forme písomného dodatku podpisaného oboma
zmluvn¡imi stranami.
Uðastníci sa dohodli, Ze v5etky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doruðovat' na adresy uvedené
v záthlavi tejto zmluvy. Písomnost' sa povaZuje za doruðenú aj dñom, ked bola odosielatel'ovi vrátená, i ked'
sa o tom adresát nedozvedel. Akúkol'vek zmenu adresy na doruðovanie je úðastník, u ktorého k zmene doslo,
povinnf bezodkladne písomne oznámil druhému úðastníkovi spolu s uvedením novej adresy pre
doruÕovanie.
Yztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslu5nfmì ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne
in¡im i v5eobe cne zíx äzny mi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ak niektoré z ustanovení zmluvy budú z akéhokol'vek dôvodu neplatné alebo nevykonatel'né, budir tieto
neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenia oddelené od zvySn¡ich ustanovení, ktoré zostanú medzi
zmluvnymi stranami v platnosti.
Uðastníci zmluvu preõítali, porozumeli iei obs'¡¡r:. t;':Í"r v celom rozsahu schval'ujú a na znak súhlasu ju
v Iastnoruðne podpisujú.

v StaSkove, dña: 28.02.2023

DrZitel'odfadu Povinny


