ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK
KOMUNÁLNEHO ODPADU č. ZM-KO-OD-20-0213_SZ
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
ČLÁNOK I – Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Spoločnosť:

KOSIT a.s. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V
IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461

V zastúpení:

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Poverený zástupca:

Ing. Renáta Rabatinová

Kontakt:

Telefón: 0905 369 976, Email: rabatinova@kosit.sk

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:
Spoločnosť:

Obec Myslina

Sídlo:

066 01 Myslina, Slovakia
IČO: 00323268 DIČ: 2021232774IČ

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. BIC: KOMASK2X

IBAN:

SK32 5600 0000 0042 5119 3001

Poverený zástupca:

Helena Podolinská

Kontakt:

Telefón: 057/775 49 90, E-mail: obexmyslina@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“)
PREAMBULA
1. Obec je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
povinná zabezpečiť a zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce jej
obyvateľmi. Za tým účelom je obec povinná umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej „OZV“) na jej náklady, zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s OZV.
2. OZV je povinná zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z
obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v zmysle právoplatne vydaných povolení príslušnými správnymi orgánmi osobou oprávnenou vykonávať na území obce
zber, odvoz a príp. dotriedenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu pochádzajúcich od fyzických osôb s trvalým pobytom na území obce a za tým
účelom uzatvoriť s obcou zmluvný vzťah.
4. Táto zmluva v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch, upravuje podmienky zabezpečenia zberu, odvozu vytriedených zložiek komunálneho
odpadu, ktorý vzniká na území obce a ktorých pôvodcami sú fyzické osoby (obyvatelia obce), to všetko v súlade s podmienkami nakladania s týmto
odpadom uvedenými v platnom programe obce a vo všeobecne záväznom nariadení obce.

ČLÁNOK II - Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje:
a) zabezpečiť pre objednávateľa zber a odvoz, príp. dotriedenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v dohodnutom intervale za účelom ich
zhodnotenia v rozsahu podľa prílohy č. 1 – Harmonogram vývozu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
to všetko v súlade so zákonom o odpadoch a kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej
len „Katalóg odpadov“), v zmysle systému triedeného zberu komunálneho odpadu podľa platného VZN obce a schváleného programu obce.
2. Miestom zberu triedeného odpadu podľa tejto zmluvy je územie obce.
3. Objednávateľ sa pre účely tejto zmluvy zaväzuje písomne oznámiť zhotoviteľovi (postačí e-mailom) názov a identifikačné údaje OZV, s ktorou má
platne uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle zákona o odpadoch, rovnako tak bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi každú zmenu v subjekte OZV (postačí emailom).
4. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje najmä zabezpečiť zhotoviteľovi prístup k zberným nádobám na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu
v dohodnutom intervale a v mieste plnenia.

5. Harmonogram vývozu odpadu podľa prílohy č. 1 zmluvy sú zmluvné strany oprávnené meniť v závislosti od platných štandardov zberu tohto odpadu a
funkčnosti systému triedeného zberu, podľa skutočného stavu v obci a odporúčaní OZV.

ČLÁNOK III – Doba trvania
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.01.2020.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť:
a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane;
b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode;
c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností stanoveného touto zmluvou,
d) za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi.
3. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje
povinností stanovené touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho doručenia.

ČLÁNOK IV - Cena
1. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu podľa tejto zmluvy znáša OZV, ktorá
zodpovedá za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci, a s ktorou má obec ako aj zhotoviteľ platne uzatvorený zmluvný vzťah. Náklady zhotoviteľa
na vykonávanie zberu a príp. dotriedenia zložiek komunálneho odpadu hradí príslušná OZV za podmienok stanovených zákonom o odpadoch a súvisiacich
právnych predpisov.
2. Náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným
triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku
obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o odpadoch, hradí obec na základe individuálnej objednávky a individuálnej cenovej ponuky odsúhlasenej
oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK V – Záväzky zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) prevziať, prepraviť, príp. dotriediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu a tieto následne zhodnotiť určeným spôsobom a v určenom zariadení,
b) vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade s platnými štandardmi triedeného zberu podľa príslušného vykonávacieho predpisu vydávaného
Ministerstvom životného prostredia SR,
c) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad,
d) vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadu v zmysle zákona o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi,
e) vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel ako aj fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav,
schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy a pri tom dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy BOZP, PO a ochrany životného prostredia,
f) vykonávať a viesť evidenciu o druhoch a množstve vytriedených zložiek prevzatých od objednávateľa, o ich uskladnení, príp. dotriedení
a zhodnotení a tieto údaje súhrnne oznámiť objednávateľovi najneskôr k 31. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Objednávateľ sa okrem povinností podľa čl. II ods. 3 a 4 zmluvy zaväzuje:
a) informovať obyvateľov obce o spôsobe a podmienkach systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu;
b) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv.
stazka) bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, v opačnom prípade potvrdiť stazku najneskôr do 24 hodín od vykonania služby písomne
na adresu uvedenú v záhlaví (postačí e-mailom); nepotvrdenie stazky z dôvodov na strane objednávateľa nie je prekážkou pre riadne splnenie
predmetu tejto zmluvy,
c) rešpektovať a dodržiavať v plnom rozsahu pokyny zhotoviteľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia,
d) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinností podľa tejto zmluvy, najmä informovať zhotoviteľa o spôsobe a
podmienkach systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov v zmysle VZN obce a platného programu obce a o akejkoľvek zmene
v tomto systéme.
3. V prípade porušenia, resp. nesplnenia si povinností podľa ods. 2 písm. c) a d) tohto článku je objednávateľ povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá
v súvislosti s tým zhotoviteľovi vznikne.
4. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávateľom.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že pre účely tejto zmluvy sa zabezpečením riadneho prístupu k zberným nádobám považuje umiestnenie zbernej nádoby
na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie, bez akýchkoľvek prekážok pre príjazd zberového vozidla a bezpečnú
manipuláciu s nimi a to počas celého dňa odvozu jednotlivej zložky odpadu.
6. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny
lístok vystavený zhotoviteľom pri každom jednotlivom vážení.
7. Zodpovednosť za nakladanie s vytriedeným odpadom prechádza z objednávateľa na zhotoviteľa momentom jeho odovzdania.
8. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu ak:

a)
b)

obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy;
obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na
prevádzkovanie určeného zariadenia;
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade
objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby; rovnaké právo prináleží zhotoviteľovi aj v prípade, ak skutočnosti podľa písm. a) a b) zhotoviteľ zistí až
po odovzdaní a prevzatí odpadu, kedy je oprávnený takýto odpad vrátiť späť objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a plnenie si svojich povinností voči objednávateľovi, ak OZV neuhradí náklady na triedený zber
v stanovenej lehote splatnosti.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať výkon a plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa a zistené vady reklamovať priamo na mieste, resp.
bezprostredne po ich zistení, najneskôr však do 24 hodín písomne na reklamacie@kosit.sk.

ČLÁNOK VI – Záverečné ustanovenia
1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v čl. I tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane (postačí e-mailom). V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť
doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie.
3. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi
predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí.
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch
stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných
právnych predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia zhotoviteľa, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením
doručeným druhej zmluvnej strane.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s §47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

PRÍLOHY
1.
2.

Harmonogram vývozu triedeného zberu KO
Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová zo dňa 21.01.2020

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V Košiciach dňa 01.01.2020

V ………………………………………………….
Dňa ……………………………………………….

KOSIT a.s.
Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

Obec Myslina
Helena Podolinská

