
ZMLUvA
uzavret^ podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č.

7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:
Objednávatel': Kysucká knižnica l, Čadci

lČo:36l45068

DIČ: ]021_135625

Sídlo: Ul. 17. norembra I2,i8. 022 0I Čadca

Y zastúpení: PhDr, Janka Bíror á. riaditel'ka

Bcnkor e spoienie: Státna pokladnica

Číslo účtu: -lll1l1_18 l_r5] Sl8()

IB.\\: SK;0 8l80 0000 0070 00-+8 lj5]
BIC: SPSRSKBA

(d'alej len ,,objednávatel"' v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel': \1estskí, podnik služieb Čadca
iLU: (ru i 8jj26

Miesto podnikan la: Podávoz284,022 80 Čadca

BaŇové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 77 464310011 5600

1BAN: SK355600000000774643 l 001

SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len ,,zhotovitel" v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné stlany sa dohodli na uzavretí znluvy o vykonávan í zberu, odvozu, dotrieďo'uaní obatov,
odpadov z obalov a neobalových riirobkov a odpadov z nich, ktoré nie sú komunálnym odpadom
a objednávatel' je v zmysle § 14 ákona č.79/2015 Z. z. o rldpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov držitelbm uvedených odpadov (ďa|ei len ,,zmluva" v príslušnom
gramatickom tvale).

čl. t
Zhotovitel' sa zavázuje pre objednávatel'a vykonávat' zber, odvoz, dotried'ovanie obalov, odpadov
z obalov a neobalových výrobkov a odpadov z nich, ktoré lrie sú komunálnym odpadom za
účelom ich zhodnotenia.

Cl.2



l. Objednávatel' sa zar ázu_je odorzdať zhotoritel'ori dohcdnuté vyhradené druhy odpadov
. zarudené v zmvsle Katalógu oJpaJor r r IrIá!L\ \íŽP SR č. 3ó5/20 ] 5 Z. z.. ktorou sa ustanovuje

I Katalóg odpadár.

2. Zhotovitel' bude predkl;dar' .rt.ieJnár irte]'or i ponrdenie o množstve prijatého odpadrr a
spósobejeho zhodn..te:.i: :oL:..;l: ] io n3_ineskór do 60 dnípo Lrkončenípolroka.

3, Zhotor itel' |,p;3 ,,:es:':r::e:,.::_ .,3::JLr podl'a :r ] rrhlá:|i, i\lŽP SR č,36612015 Z.z. ,l
er idenčnei 3 ..1l3..".:::' : lr l::..::: :!rJ]-tr Z:]k(rna o odpadoch.

, ./.- -., -., '.," ^ ] :r lj:l: ( l. ] teit.. znltu, r odplatne podl'a druhu odpadu.
:.-:--: C- 6 ie'to znllurr

v sírlade so všeobecne
platn!mi v S lovenskei

prednostne energeticky

: \,.:::::-= ,::::,. :_J_ ,.-,::i=:e ::.-:-] ]:_:!]\ iez inrch primesí a znečistení priprarene l
:.,. :],:._ ]l. del-embra prlr|ušného kalendárnebo roka n: .ltlht-rdnlrr.-rm prístupnom mieste:
pred garižtru lrrsuckej knžnice r Čadci. L'l. l-. nor. l:58. 0]2 0l Čadca. r,čase o 6,00 hod,
ril n o,

čt. s
l. Zhotovite|'sa zavázuje vykonávat' činnost' v súlade s týmito pravidlani:

a) pri nakladarrí s odpadmi postupovat' v sírlade so zákonont i\.7912015 7,. z. o odpadoch a cl

zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) dbat'. aby d'alšie čirrrrosť nakladarrie odpadmi boli vykonávané

zlir lizn(nli l.r,ál n} tlti l]l,r.,tIlli5111i pl,e odpadoré hospoclírIstro
;šp _ tj, ;Na-

c) zabezpečit' prednostne materiálové zhodnotenie odpadu,
d) v prípade, že nebude možné odpad materiálov zhodnotiť, bude

zhodnotený,

2. V prípade, že prevzatý odpad nebude možné materiálovo alebo energeticky zhodnotit'vinou
objednávatel'a, objednávatel' bud e znášať náklady na jeho zneškodnenie.

3. Objednávatel' uhradí cenu za zber, o<ivoz, dotried'ol,anie obalov, odpadov z obalov a
neobalovýclr v,ýrobkov a odpadov z nich, ktoré nie sú komrrrlálnym odpadom na 3 mesiace
vopled na základe vystavenej faktúry. Mirrimálna vyfaktúrovaná óiastka na 12 mesjacov bude v
sume: 10,00 € bez DPH. Splatnost' faktúry bude l5 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávatelbvi.

4. V prípade, že objednávatel' neuhradí faktírru v určenom termíne bez uvedenia dóvodu a dohody
so zhotovitel'om. nebude činnost' pre objednávatel'a vykonávar-rá a objednávatel' bude znášať
prípadrré sankcie za porušenie zákona o odpadoclr.

č1.1
Táto zmluva sa u zaívára na dobu neurčitú.

čt. s
l. Táto zmltrva zaIril<á:

a) písomnouvýpoved'ou,

b) písornnou dohodorr zmluvrrých strán.



Zmluvné strany sú oprávnené písomne vypovedať túto zmluvu kedykol'vek aj bez uvedenia
dóvodu. Výpovedná doba je I mesiac a začína plynúť prtným clňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoved' doručená.

čl. o
PLAsTY

Objem r liurh PoEt Ls Inten al v,ýVozov i Cenav€bez
DPH/v,ívoz

lra l (rrtc| lr l2 mesiacov 5.00

P_{PIER

|',

Otým r litodt Fočá Ls lnterral ri-vozor Cena v € bez

DPWvyvoz

lx 12 mesiacot

Cl.7
]. Z;.]lirré s5§:) s.].johujlt, že r šjt,r zn*) a JoJaš) k ejr:;_ znlur e ir.úsia r,ial pís^;mr.ú
foíílu-

2. Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami ákona č.

792015 Z, z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných príslušných
právnych predpisov platných v Slovenskej republike,

3. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každá strana obdrží l rovnopis.

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že íáto zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitel'ne a určite, nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne neqýhodných podmienok, pred podpisom si lu prečítali.
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

V !gd§r-t!i!LQ7.0320|7

PhDr. Janka Éírovál

objednávatel'
Ins. PetPr Lariš

zhotovitel'

V pdpade potreby nav'ýšenia vývozu mimo uvedenej zmluvy bude potrebná yystavená a doruěená zhotovitel'ovi
objednávka od objednávatelb na počet vývoz odpadov z obalov a neobalových výrobkov a odpadov z nich
minimálne 2 dni pred plánovaným dňom v,ývozu. V objednávke musí byť uvedený poěet a verkosť nádob. Cena za
tento vývoz bude vyúčtovaná v d'alšom účtovacom období spolu s faktúrrou na d'alší šwťrok.


