
/ ZMLUVA O VÝKONE VÝKUPU ODPADU Z PAPIERA

uzavretá podla § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len "Zmluva"):

Názov obce:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
(ďalej len ako "Obec")

Tekovské Nemce
Tekovská 45, 966 54 Tekovské Nemce
OO 321 044
Ing. Erika Valkovičová - starosta obce

a

ESTVs.r.o.
M. R. Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom
51237008,
212 0640698,
SK212 064 0698,
Ing. Juraj Paulík - konateľ,
Spoločnosť zapísaná v v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka: 33174/S

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2556 3369
Telefonický kontakt: 0902 205 105
(ďalej len ako "Vykonávateľ" a spolu s Obcou ďalej len ako "Zmluvné strany")

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
zastúpená:
Zápis v OR:

Preambula

Nakoľko Vykonávater vykonáva nakladanie, zber alebo zhodnocovanie odpadov na základe súhlasu
podľa §97, ods. 1, písm. c) a písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, resp. na základe registrácie
podľa §98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Nakoľko je Obec pôvodcom odpadu z papiera ako zložky komunálneho odpadu vznikajúceho na
území Obce pri činnosti fyzických osôb.

Nakolko má Vykonávater záujem vykonávať na území Obce
i) Mobilný výkup papiera, ktorým sa rozumie odber odpadu z papiera od občanov na území Obce
ii) Zber papiera zo škôl, úradov alebo iných inštitúcií na území Obce,
pričom za odovzdanie odpadu z papiera Vykonávaterovi im prináleží odmena a to buď finančná, alebo
formou protihodnoty za nový papierenský tovar.

Dohodli sa Zmluvné strany na nasledovnom:

Článok I
Predmet zmluvu

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného
výkupu papiera na území Obce. Mobilný výkup papiera predstavuje zber odpadu na území Obce
v zmysle podmienok § 81, ods. 13 až 15, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zabezpečenie jeho
následného zhodnotenia.

2. Odpadom z papiera pre účely tejto Zmluvy sa rozumejú nasledovné druhy odpadu:
030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
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150101 obaly z papiera a lepenky
19 1201 papier a lepenka (odpady z mechanického spracovania odpadu)
200101 papier a lepenka (papierový odpad vytriedený ako zložka komunálneho odpadu)

Článok II
Odmena

1. Odmena za Mobilný výkup papiera, ktorá je vo forme protihodnoty za nový papierenský tovar,
patrí občanovi, ktorý daný odpad z papiera odovzdal do Mobilného výkupu papiera.

2. Odmena za Zber papiera, ktorá je vo forme protihodnoty za nový papierenský tovar alebo vo
forme finančnej protihodnoty, patrí škole, úradu, alebo inštitúcii ktorá daný odpad z papiera
odovzdala do Zberu papiera.

3. Odmenou protihodnoty za nový papierenský tovar sa rozumie výmena napr. za toaletný papier,
kuchynské utierky, servítky a podobne, podľa aktuálnej ponuky, ktorá je občanovi predom
oznámená.

4. Odmena vo forme finančnej protihodnoty bude určená dohodou, pred Zberom papiera medzi
Vvkonávateľorn a školou, úradom, alebo inštitúciou, v ktorej sa Zber papiera vykonáva. Dohoda
o výške finančnej protihodnoty bude uzatvorená v zmysle Zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Povinnosti Zmluvných strán

1. Vykonávater je povinný:
a) pri výkone činnosti v zmysle tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch,
b) zasielať Obci "Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu" podľa §10 a prílohy 11 vyhlášky

366/2015 za obdobie kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka,
c) oznamovať Obci termín vykonania Mobilného výkupu papiera, alebo Zberu papiera,
d) po ukončení Mobilného výkupu papiera, alebo Zberu papiera vystaviť pre obec potvrdenie

o množstve odovzdaného papierového odpadu,
e) zaradiť a evidovať vyzbieraný papierový odpad v zmysle vyhlášky 365/2016, ktorou sa

ustanovuje Katalóg odpadov.

2. Obec je povinná:
a) umožniť vykonávanie Mobilného výkupu papiera a Zberu papiera na území Obce
b) poskytnúť súčinnosť pri informovaní o možnosti odovzdania odpadu z papiera do

Mobilného výkupu papiera/Zberu papiera,
c) oznámi Vykonávaterovi, s ktorou Organizáciou zodpovednosti výrobcu spolupracuje, tak aby

s ňou mohol Vykonávater uzatvoriť Zmluvu podľa §59, ods. 4 zákona Č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.

Článok IV.
Trvanie zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných
strán, pričom Zmluvu je možné ukončiť nasledovne:

i. písomnou dohodou Zmluvných strán,
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ii. odstúpením od Zmluvy, pričom každá Zmluvná strana má právo od Zmluvy odstúpiť ak
dôjde k porušeniu akéhokolvek zo záväzku druhej Zmluvnej strany uvedeného v tejto
Zmluve,

iii. výpoveďou ktorejkolvek zo Zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína
plynúť prvým dňom mesiace, nasledujúcom po mesiaci kedy bola výpoveď druhej Zmluvnej
strane doručená

2. Odstúpením od tejto Zmluvy nezanikajú práva na náhradu škody.

ČlánokV.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným, resp. neaplikovateľným, nebude tým
dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neaplíkovatetné ustanovenie Zmluvy bude
nahradené iným právne relevantným ustanovením, resp. inou dohodou sledujúcou účel
pôvodného ustanovenia a účel tejto Zmluvy.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávneným! zástupcami obidvoch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, pričom každej Zmluvnej strane patrí
po jej podpise jedno (1)) originálne vyhotovenie Zmluvy.

4. Táto Zmluva je uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vôle oprávnených zástupcov Zmluvných
strán, ktorí si ju pozorne preštudovali, jej obsahu porozumeli a jej obsah je pre nich dostatočne
určitý a jasný.

5. Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov uzatvorených na základe
vzájomnej dohody obidvoch Zmluvných strán.

6. Ostatné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia
ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä zákona
č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení.

V Tekovských Nemciach, dňa: f1..3 .2019
Za Obec Tekovské Nemce

V Žiari nad Hornom, dňa~.~ .2019
Za Vykonávatera ESTYs.r.o.

__ =rr..JJ---=::::'>,,:::;:::;:::;z?== ~ll'"

Ing. Juraj Paulík - konateľIng. Erika Valkovičová - starosta obce

--------.-------
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