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Obec STOLA
Došlo dòa:

.2D.? 1,0121

Líslo: SOI'lo1z"

Pril.:

Pridelené:

ZMLUVA
O d'alšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov.

ÈI.I Zmluvné strany
Zhotovitel' :

.

\

I. Technické služby Mesta Svit
v zastúpení
: Ing. Július Žiak - riaditel'
IÈO : 00186864
IÈ DPH: Sk 2021212545
è. úètu: 1946602656/0200
bank.spojenie: VÚB Poprad

Objednávatel' :
2. OBEC:
Štola
v zastúpení:Martin Hajko- starosta
IÈO : 00691836
IÈ DPH :
è.úètu: 1677756001/5600
bank.spojenie: DexiabankaSlovensko
a.s.
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ÈI. 2 Predmet zmluvy
1. Predmetom
zmluvyje spolupráca
zmluvnýchstránpri zabezpeèovaní
separovaného
zberuodpadovv súladesozákonomè 223/2001Z.z.O odpadoch
a jeho doplnenív
zneníneskoršíchpredpisova kata1óguodpadov.Jednásao odplatnývýkon zberu,
prepravya následnézhodnocovanievyseparovaných
zložiek odpadov,
a to odpadov:

kat. èíslo: 200101 - papiera lepenka
150101- obalyz papieraa lepenky
200139- plasty
150102- obaly z plastov
200102- sklo
150103- obaly zo skla
150104- kovovéobaly
150105- VKM
/ d'alej len nakladanies odpadmi/.
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ÈI. 3 Práva a povinnosti

zmluvných

strán

Technické služby Mesta Svit:

1. Zabezpeèiazber separovaných zložiek podl'a predloženého kalendára zberu
separovanéhoodpadu v jednotlivých obciach.
2.

Sa zavazujú

vykonávat'

nakladanie

s uvedenými

odpadmi

v súlade s platnými

právnymi

predpismi.

3. Majú nárok na nevyhnutnú súèinnost' zo strany objednávatel'a.
4. Zabezpeèiana žiadost' obce a na náklady obce vytlaèenie príslušného poètu kalendárov
zberu separovanéhoodpadu na príslušný kalendámy rok.
5. Zabezpeèiazhodnotenie vyseparovaných komodít v organizácii oprávnenej na danú
èinnost' podl'a výhodných cenových ponúk.
6. Prehlasujú, že príslušnými súhlasmi sú oprávnenénakladat' s dotknutými kategóriami
odpadov.
7. Zabezpeèiaprepoèet množstva zhodnotených komodít podl'a aktuálneho poètu
obyvatel'ov za kalendámy rok a nahlásia obci.
8.

V prípade, ak zhotovitel' z urèitých davodov nemaže v dohodnutom termíne realizovat'
plnenie predmetu zmluvy je povinný bezodkladne informovat' objednávatel'a a realizovat'
svoju povinnost' èo v najkratšom èasea dohodnutom termíne.

Obec:

1. Zabezpeèí,aby zbemé nádoby na separovaný zber holi využívané výhradne na daný
úèel, ktoré sa nad'alej považujú za bezodplatný nájom , dané z prostriedkov RF,
vlastníctvom TS Mesta Svit.
2. Sa zavazuje, že poskytne plnú súèinnost' zhotovitel'ovi pTi nakladaní s odpadmi a
zároveò zaplatí zhotovitel'ovi fakturovanú odplatu.
3. Zabezpeèípotrebné informácie a propagáciu separovanéhozberu v obci a pravidelne
a opakovane bude apelovat' na obyvatel'ov dodržiavaním zásad èistého zberu
jednotlivých komodít s ciel'om zníženia TKO v SZo
4. Zabezpeèí maximálnu spoluprácu pri výkone pr.edmetuzmluvy.
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5. Písomneoznámipresnéstanovištianahlásenýchpoètov kontajnerovna plasty,

papier,skloa ïalšie navýšenie
aleboúbytokzbernýchnádobnadlhodobévyužívanie.

I

6. Nahlásiaktuálnypoèetobyvatel'ovk 31.12. konèiacehoroka, ktorý budepodkladom
pre výpoèetpoplatku.
7. Nahlási záujem o vytlaèeniezberovýchkalendárov v príslušnommnožstvena daný
rok, ktoré budú financovanéna nákladyobce.
8. Zabezpeèíosobuna overeniea potvrdeniepoètu vysypaných/ vyvezených!
kontajnerov,vriec, kuka- nádob, ktoré budúpodkladompre fakturáciunadrámec
stanoveného
poplatku.

ÈI. 4 Platobné podmienky
1. Poplatokpre obec Št5laje stanovenýna poèetkontajnerovtelefonicky nahlásených plasty 8 ks, papier4 ks, sklo 4 ks
a na rok 2012

èiní 1097 E bez DPH.

Poplatoknad nahlásenýpoèet:
- kontajnerovv tejto zmluveje stanovenýna hodnotu4 e za kus bezDPH.
- poplatok zajednu kuka-nádobuna SZje stanovenýna 0,5 e za kus bezDPH.
- poplatok za manipulácius vrecom je stanovenýna 0,3 e za kus bezDPH.
Poplatok obci budefakturovanýmesaène,splatnost'faktúryje 14 dní.

2. Množstvokomunálnehoodpaduzo separaènej
linky sarozrátana obcepodl'apoètu
obyvatel'ovpo uplynutí kalendárnehomesiacana základevážnychlístkov zo skládky.
K tejto sumebudepodl'apoètuobyvatel'ovpripoèítanýaj prepoèetkm / TS -Doprava SkládkaÚsvit /.

,

Cena,ktorúzhotovitel'vyfakturujeobjednávatel'ovi
budevyúètovaná
lennazáklade
skutoène
vyvezeného
množstva.
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3. Alikvotný príspevokz Recyklaènéhofondu po obdržaníTechnickýmislužbami, bude
prepoèítanýna poèetobyvatel'ova presunutýna úèetobce.
~"

4. Obecsavzdávapríjmov z predajavytriedenýchkomodítv prospechT S MestaSvit, na
pokrytie zhodnotenieodpadov, skládkovanienebezpeèných
odpadov/ pneumatiky,
obaly s obsahomnebezpeèných
látok, ...
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ÈI. 5 Závereèné ustanovenia

I

1. Zmluvaje vyhotovenáv troch rovnocennýchvyhotoveniach,z ktorých dve vyhotovenia
obdržízhotovitel'ajedno vyhotovenie obdržíobjednávatel'.
2. Zmluvnéstranyprehlasujú,že sú sposobiléna právneúkony, zmluvu uzatvorili na
základeslobodnejvole, zmluva nebolauzavretáv tiesni za nápadnenevýhodných
podmienok,zmluvu si riadnepreèítali,porozumelijej obsahua na znak súhlasu s
obsahomtejto zmluvy túto vlastnoruènepodpisujú.
3. Zmluvaje platnáod 01.01.2012 na dobu neurèitú.
4. Vypovedanie zmluvy je možnéuskutoèni•len písomnoufonnou v trojmesaènej
výpovednej lehote, ktorá zaèína plynú• prvým dòom mesiaca nasledujúceho po dátume
uplatnenia výpovede.
Kf

5. Zmenya doplnky zmluvnýchpodmienokje možnémeni• iba písornnoufonnou dodatku.
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6. Zhotovite¾si vyhradzujeprávo v prípadeinflácie upravi• dohodnutúcenuv tejto

zmluve, v závislostiod mieryinflácie oznámenej
oficiálnezapredchádzajúci
rok
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Slovensktmštatistickýmúradoma to od prvéhodòamesiacanasledujúcehopo tomto
oznámern.
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Vo Svite :

Za obec
Martin Hajko
starostaobce

i
i

Tec~nické služby mesta Svit
-nadi!.r~túrova 87, 059 21 Svit
IÈO: 00 186 864, DIÈ: 2021212545
/È DPH: SK2021212545
tl:.. J52J 7755429, te/.ltax. 052/ 78 951(2
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