
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na
zhodnotenie

uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov medzi účastníkmi:

Poskytovateľ služby:

obchodné meno: Erik Péli
sídlo: Jelenecká 298, Štitáre 951 01
IČO: 47007290
DIČ: 1085396268
zastúpená: Erik Péli
(ďalej len ako .poskytovatel'")

a

Objednávateľ služby:

obchodné meno: Obec Jelka
sídlo: Mierová 959/17,92523 Jelka
IČO: 00306011
DIČ: 2021006691
zastúpená: Ing. Imre Farkas
(ďalej len ako" objednávateľ")

l. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ služby je oprávnený podnikať v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu, ktoré poskytne
objednávateľ poskytovateľovi (v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich
predpisov) vrátane odoberania, prepravy, za podmienok nižšie stanovených.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodávať poskytovateľovi odpad a poskytovateľ sa zaväzuje
objednávateľovi zabezpečovať ober odpadu na zhodnotenie, definovaného v čl. L, ods. 1 a v
súlade so zákonom o odpadoch.

3. Zhodnocovanie odpadu zabezpečí poskytovateľ prostredníctvom zmluvného partnera
oprávneného na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. zariadenia, Jedná sa
o odpad s katalógovým číslom 20 02 O l - biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad a parkov -
konáre, haluzovina a pod).
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III. Podmienky zmluvy

1. Miesto umiestnenia odpadov bude poskytovateľovi oznámené objednávateľom.

2. Odpad bude poskytovatel'om vizuálne skontrolovaný, či splňa kritéria podl'a zoznamu druhov
odpadov, uvedených v čl.I., ods.1 tejto zmluvy.

3. Na určené miesto poskytovateľ pristaví mobilné zariadenie na zhodnocovanie uvedeného odpadu.

4. Podrvený odpad bude naložený na pristavený dopravný prostriedok - nákladné vozidlo
poskytovateľa, ktoré tento podrvený odpad prepraví k zmluvnému odberateľovi.

IV. Cena predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet plnenia - kód odpadu 200201 biologicky
rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad a parkov, konáre, haluzovina) bude bezodplatný, recipročne
za odobratý a spracovaný druh odpadu.

2. Poskytovateľ znáša všetky náklady spojené so zabezpečením výkonu zhodnocovania odpadu
(prejazd na miesto a z miesta výkonu práce, nakladanie, spracovanie, preprava, zhodnotenie).

3. Poskytovateľ iné služby ako predmet zmluvy bude vykonávať výlučne na základe objednávky
objednávateľom služby.

V. Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť:

a) dohodou zmluvných strán

b) písomnou výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom
nasledujúcim po jej doručení druhej strane

c) vypovedanie zmluvy nemá vplyv na vzájomné vyrovnanie záväzkov, vyplývajúcich z tejto
zmluvy, pokial' vznikli pred dňom doručenia výpovede.

VI. Iné dohodnuté podmienky

VII. Spoločné ustanovenia

l. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana právo písomne vyzvať druhú
stranu k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok zmluvy v stanovenom termíne.

2. Ak zaviazaná strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana
požadovať náhradu škody vzniknutú jej porušením.

3. Ukončenie zmluvy je možné písomnou dohodou zmluvných strán alebo z dôvodu závažného
porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy po písomnej výzve k odstráneniu
porušených podmienok zmluvy.
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4. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení, označenom
poradovým číslom a podpísanom obidvoma zmluvnými stranami.

5. Otázky, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po 'dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce Jelka.

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne vo dvoch vyhotoveniach podpísali.

3. Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

V Jelke, dňa

JIf~lÁ)fshI98
e~,~f~ARE..lČQ!.~1~;h.,.~)9].~~~~~9:'~.

č'. ó':IV. rc"" .
poskytovateľ služby
ErikPéli

3

inka
Textový rámček

inka
Textový rámček

inka
Textový rámček




