
Zmluva o vykonávaní výkupu odpadu od fyzických osôb
uzavretá

v zmysle §269 ods 2 zákona Č. 513/1991 Zb.obchodnýzákonník v znení neskorších predpisova v zmysle
zákona o odpadoch 79/2015

medzi

Príj emcom služby:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:

Obec Jelka
Mierová, 92523 Jelka
Ing. Imre Farkas - starosta
00306011
2021006691

a

Poskytovateľom služby:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:

Juraj Baráth
Krátka 1222/22,92523 Jelka
Juraj Baráth
34952764
1020129220

Zapísaný v Okresnýúrad Galanta, Čísloživnostenského registra: 202-15580

Článok l.

Predmet zmluvy

Výkup kovového odpadu pod katalógovým číslom 200140, papiera a lepenky pod katalógovým
číslom 200101, viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (kompozity na báze
lepenky) pod katalógovým číslom 200103 v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov

Článok II.

Výkup odpadov

1. Poskytovateľ služby vykonáva výkup kovového odpadu, papiera a lepenky, viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky na prevádzke v obci Jelka. V zmysle § 16 ods. 2
písmena b. zákona o odpadoch 79/2015 bude obci Jelka oznamovať údaje o množstve
vykúpeného odpadu.
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2. Poskytovateľ služby bude rešpektovať všetky povinnosti, ktoré mu ukladá zákon o odpadoch
a príslušná vyhláška.

Článok III.

Ostatné dojednania

1. Poskytovateľ služby vykonáva výkup odpadu v zmysle obchodného zákonníka a na základe
platného živnostenského oprávnenia na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.

2. V zmysle zákona o odpadoch 79/2015 je povinnosťou poskytovateľa služby oznámiť obci na
ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve
vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

3. Poskytovateľ služby vykonáva výkup kovového odpadu a papiera od fyzických osôb v zmysle
obchodného a občianskeho zákonníka.

Článok IV.

Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

ČlánokV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

2. Zmluva je platná dňom podpisu a účinná nasledujúci deň po zverejnení v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám.

3. Obe zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou a to
len písomnou formou aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. V prípade zmeny platnej legislatívy obe zmluvné strany pri plnení predmetu danej zmluvy
budú postupovať podľa nových právnych predpisov.
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