Zmluva
o likvidácií separovaného tuhého komunálneho odpadu, uzavretá podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka medzi :
Zhotoviteľ :
Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Technický zástupca :

Ekotech Zvolen, s. r. o.
Rákoš č. 12, 960 01 Zvolen
Ing. Jozef Meszároš
31 615 503
SK 202 134 7009
Poštová banka
16704424/6500
Ing. Jozef Meszároš (0904 355 224)
Richard Meszároš (0949 305 423)

a
Objednávateľ :
Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Technický zástupca :
Finančný referent :

Obec Poluvsie
Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
Martin Šujan - starosta obce
00 318 418
202 116 2781
Všeobecná úverová banka, a. s.
16327382/0200
Martin Šujan (0917 940 882)
Silvia Gromová (0918 610 494)

za nasledovných podmienok :
Čl. I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy zo strany Ekotech Zvolen s.r.o. je zabezpečenie zberu, zvozu, likvidácie
a recyklácie vytriedených komodít komunálneho odpadu v členení :
- papier
- sklo
- plasty
- drobný kovový odpad
a to na celom území Obce Poluvsie, vrátane podnikateľských subjektov na území obce.
Čl. II.
Spoločnosť Ekotech Zvolen, s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť na základe Koncesnej listiny
vydanej Obvodným úradom vo Zvolene, živnostenské oddelenie dňa 13.12.1994 pod č. 6175/94 v predmete
podnikania „Nakladanie s odpadmi“ v koncesnej živnosti „Zber a sústreďovanie separovaného domového
odpadu“ v zmysle zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. III.
Obec Poluvsie umožní vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v čl. I. tejto zmluvy a to celoplošne
na území obce a to konkrétne formou zberu všetkých druhov papiera, skla, plastov a drobného kovového
odpadu. Uvedená činnosť bude vykonávaná tým spôsobom, že uvedené komodity sa budú odoberať

z každého rodinného domu vysypaním obsahu farebných vriec v intervale podľa harmonogramu zberu
separovaného odpadu na rok 2013. Všetky komodity sa budú odoberať naraz v jeden zberový deň podľa
určeného harmonogramu zberu separovaného odpadu.
Triedený odpad bude odoberaný aj od podnikateľských subjektov na území obce, ale bude
vykonávaný na základe osobitnej zmluvy s podnikateľským subjektom a vzájomná spolupráca s nimi nebude
touto zmluvou dotknutá.
Čl. IV.
Zmluvná strana Ekotech Zvolen, s.r.o. zaháji svoju činnosť dňom podpisu tejto zmluvy zhotoviteľom
aj objednávateľom. Firma zabezpečí v prípade záujmu zo strany OcÚ dodávku sady troch farebne odlišných
vriec v počte rodinných domov v obci.
Mimoriadny zber na základe vyzvania OcÚ firma Ekotech Zvolen, s.r.o. vykoná do 24 hod. od
prevzatia vyzvania.
V prípade omeškania zo strany Ekotech Zvolen, s.r.o., bude výška prevádzkových nákladov znížená
o 15,00 € za každý deň omeškania. Sankcia vo výške 15,00 € za každý deň omeškania môže byť uplatnená aj
pri nedodržaní pevného harmonogramu vývozu.
Zmluvná strana Ekotech Zvolen, s.r.o. za činnosť podľa čl. III. a IV. bude participovať na výške
úhrady od obyvateľstva pre zvoz a likvidáciu TKO v tejto vykázateľnej čiastke :
prevádzkové náklady na 1 mesiac činnosti : 87,83 € s DPH.
Úhrada prevádzkových nákladov bude fakturovaná bezprostredne po zbere triedeného odpadu.
Zmluvná strana Ekotech Zvolen, s.r.o. sa zaväzuje predkladať výsledky účinnosti separovaného zberu
TKO ako aj množstvá vytriedeného odpadu v komoditách zmysle zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na OcÚ v Poluvsí.
Obec zabezpečí minimálne 1x polročne kontrolu účinnosti separácie podľa bodu IV. a vyhotoví
písomný zápis o kontrole a prípadne príjme opatrenia na dosiahnutie vyššej celkovej účinnosti separácie
TKO.
Čl. V.
Zmluvná strana Obec Poluvsie zabezpečí úhradu prevádzkových nákladov vyčíslených v Čl. IV. tejto
zmluvy bezprostredne po obdržaní faktúry po každom zberovom dni, najneskôr však v deň splatnosti
faktúry. V prípade omeškania úhrady, sa dlžná čiastka zvyšuje o 0,5% za každý deň omeškania.
Čl. VI.
V prípade reklamácie služby sa reklamácia musí oznámiť a preukázať najneskôr do 3 dní od
vykonania zberu. V prípade, že nebude oznámená a preukázaná reklamácia, prípadne bude oznámená po
danej lehote, nebude akceptovaná a zber sa bude brať ako riadne vykonaný.
Čl. VII.
Zmluvná strana Ekotech Zvolen, s.r.o. si vyhradzuje právo neodobrať odpad v prípade znečistenia
inými zložkami odpadu, príp. pri možnom ohrození zamestnancov firmy, avšak vzniknutú skutočnosť musí
oznámiť pracovníkom OcÚ bezprostredne po ukončení zberu.
Čl. VIII.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu 12 mesiacov. Vypovedať ju môže len Obec Poluvsie.

Prevádzkovateľ môže vypovedať zmluvu len na základe neplnenia Čl. IV. a Čl. V., t.j. úhrady
prevádzkových nákladov zo strany Obce Poluvsie v dvoch po sebe idúcich mesiacoch kalendárneho roku.
Čl. IX.
Výška úhrady za odvoz separovaného TKO je stanovená vždy na jeden kalendárny rok.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny vonkajšej ekonomickej situácie v priebehu bežného
roka výšku úhrady za prevádzkové náklady upraviť dodatkom k tejto zmluve.
Výšku úhrady na nasledovný kalendárny rok stanovia zmluvné strany vždy v decembri
predchádzajúceho roka písomným dodatkom k tejto zmluve, alebo podpisom novej zmluvy.
Čl. X.
Zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli a s jej
obsahom súhlasia.

V Poluvsí, 17.1.2013

......................................................

......................................................

Ing. Jozef Meszároš

Martin Šujan

Ekotech Zvolen, s.r.o.

starosta obce

konateľ spoločnosti

