
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene

zbieraných zložiek komunálneho odpadu
č. 36 2L 02

uzatvorená podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a vsúlade so zákonom č.79/201,5 Z,z. o odpadoch

čt.l.
Zmluvné strany

1. Objednávatel': Obec Revúcka Lehota
Sídlo: Revúcka Lehota 80, 049 1,8 Lubeník
V zastúpení: MVDr. Ján Šeševička- starosta obce
tčo:oo 32871,5

DlČ:2020744825
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 00267 27 582/ o2oo

lBAN: SK02 0200 0000 OOOO 26727582
Kontakt: O9O7/873 681,,058/449 33 86

Email: revuckalehota@ferdonet.sk

ld'alej len ako ,,objednávatel"'/

a

Poskytovatel': Brantner Gemer s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 344,979 0]- Rímavská Sobota
lčo: go o21,2t1
DlC 2o2oo]4551,
tč opH: SK2O2Oo74551
v zastúpení: lng. Tibor Papp - konatel'spoločnosti

Pavel Tórkóly - prokurista spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2625t7 0826/ LIoo
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
zapísaný: Obchodný register OS Banská Bystrica
Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/5
ld'alej len ako ,,poskytovatel"'/

čt.lt.
úvodné ustanovenia

1. Poskytovatel' je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Odd.: Sro., vložka číslo: 4532/5, ktorá v súlade s predmetom zapísaným v obchodnom registri,
vykonáva podnikatelskú činnosťv oblasti nakladania s odpadmi.

2. Objednávatelbm je slovenská právnická osoba - obec, ktorá v súlade s právnymi predpismi dohliada nad
komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom vyprodukovaným na jej území.
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3. poskytovateť deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spósobom, a za podmienok

vyplývajúcich mu z ustanovenítejto zmluvy a zákona č.79l20I5 Z.z. o odpadoch v platnom znenÍ.

č1.1ll.
Zák!adné pojmy

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
Zákon _č.7gl2ol5Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorŠÍchpredPisov
(d'alej len,,zákon o odpadoch")
poskytovatet'_ podnikatel'vykonávajúci nakladanie s odpadmi na zák|ade súhlasu podÍa § 97 odS. 1 PÍsm, C)

alebo d) zákona o odpadoch, alebo na základe registrácie po§la § 98 zákona o odpadoch

objednávatet' - obec ako držiteí odpadu triedenej zložky komunálneho odpadu, ktorým sú odpady z

domácnostívznikajúce na územíobce pri činnosti fyzických a právnických osób

Zberová akcia - je vopred dohodnutý pravidelný alebo občasný zber záujmových oddelene zbieraných

zložiek komunálneho odpadu na území obce za vopred urČených podmienok a termínov zo strany
poskytovateía. Zberovou akciou sa rozumie zber alebo výkup záujmových oddelene zbieraných zloŽiek

komunálneho odpadu formou mobilného zberu/výkupu alebo školského zberu/výkupu.

Záujmový odpad - je odpad, na ktorého podmienky zberu sa uplatňuje táto zmluva, druhy odpadov sú

zaradené podta Vyhl. Č. gos/zors Z.z. (Katalóg odpadu) v platnom znení a s požadovanou materiálovou

špecifikáciou. Zoznam záujmových odpadov a ich špecifikácia je uvedené v Prílohe Č. 1 Zmluvy.

Elektroodpad - sú elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd, je to odpad vo forme

elektrospotrebičov a ich Častí, elektrických a elektronických súčiastok,

Neúplný etektroodpad - neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konŠtrukČných a spotrebných

dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových Častí a pod.)

čt. tv.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Objednávatelbm a Poskytovateťom vo veci vykonávania zberu,

prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zloŽiek

komunálneho odpadu.

Zberová akcia predstavuje zber záujmových oddelene zbieraných zloŽiek komunálneho odpadu na

území Objednávatel'a v zmysle podmienok § 81 ods. 13, L4 a ].5 zákona o odpadoch.

predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia/zneŠkodnenia záujmových

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu podl'a Prílohy č.1 a Prílohy č.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateí bude oznamovať údaje o druhu a mnoŽstve vyzbieraného

alebo vykúpeného odpadu podía § 16 zákona č.79l2O15Z.z.Zákona o odpadoch,

prípadná odmena za vyzbieraný alebo vykúpený odpad v rámci vykonania zberovej akcie prináleŽÍ

priamo fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie.

prípadná odmena bude vo forme protihodnoty podl'a aktuálnej ponuky PoskytovateÍa,

Ak bude odmena vo forme finančného ohodnotenia, cena bude stanovená dohodou v zmysle zákona

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Odmena prináleží priamo fyzickej alebo

právnickej osobe, ktorá daný odpad odovzdala do zberovej akcie.

čl. v.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a objednávatel'a

1. Objednávatel' je povinný:

a. Umožniť nerušené vykonávanie zberovej akcie Poskytovatelbm na svojom Území

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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b. Poskytnúť plnú súčinnosť poskytovatel'ovi na realizáciu zberu alebo výkupu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu

c, Umožniť Poskytovatelbvi vykonávanie informačnej kampane na svojom území o realizácii
zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v zberovej akcii a ak
je opodstatnené, poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť

d. Poskytnúť výhradné právo Poskytovatelbvi na zber alebo výkup oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, a to počas celej doby platnostitejto Zmluvy

2. Poskytovatel' je povinný:

a. Vykonávať svoje závázky vyplývajúce mu z plngnia predmetu tejto zmluvy v dohodnutom
termíne a množstve.

b. Poskytovatel' bude vykonávať nakladanie s odpadmi na území objednávateía v súlade s
informáciami, ktoré mu budú objednávateťom poskytnuté a v súlade so všeobecne
závázným nariadením obce, prijatým v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č.

79/2075 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektonich zákonov. (d'alej len ,,zákon o
odpadoch)

c. Ak Poskytovatel'z určitých dóvodov nemóže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti
vypl,ývajúce mu z predmetu tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať objednávatel'a a svoju povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne.

d. V zmysle § 16 ods. 3 zákona o odpadoch mať uzatvorenú zmluvu podía § 59 ods. 4 zákona
o odpadoch s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má Objednávatel
uzatvorenú zmluvu podl'a § 59 ods. 2 zákona o odpadoch

e. Zaradiť a evidovať odpad odobratý v rámci tejto Zmluvy v zmysle Vyhlášky č. 36512075 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

čl. vl.
Trvanie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.202! do 3l.t2.2o25.
Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje o páť rokov, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne
a odóvodnene nevypovie v lehote do jedného mesiaca pred ukončením jej účinnosti. Režim
automatického predlžovania zmluvy sa vzťahuje aj na každé nasledujúce obdobie.

Túto zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákolVek zmluvná strana výlučne v prípade, ak druhá zmluvná
strana porušila svoje zmluvné povinnosti a na porušenie svojich zmluvných povinností bola písomne
upozornená druhou zmluvnou stranou a porušenie svojich zmluvných povinností alebo jeho následky
neodstránila ani v primeranej lehote. Primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie lehota, nie
kratšia ako 60 dní. Výpoved' je účinná po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť
prvý dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoved' doručená druhej
zmluvnej strane.

Výpoved' v zmysle bodu 2 tohto článku je platná len pokial' bola druhej zmluvnej strane doručená
v písomnej forme a podpísaná štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej strany,

čl. vlt.
záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami, podpísanými obomi zmluvnými
stranami.

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.

1.

2.

3,

4.

1.

2.

;:'**
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V RimavskejSobote, dňa 31.03,2021 V Revúckej Lehote, dňa 31.03.2021

Prílohy:

č.1__ Zoznam záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu formou mobilného

zberu/výkupu alebo školského zberu/výkupu

Č.2 - cenník
Č.g - Všeobecné obchodné podmienky Poskytovatel'a

3.

4.

5,

Táto zmluva sa riadi právnou úpravou zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov a ustanovenia § 81ods.8 zákona č.7g/2o15Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneníniektorých

zákonov,

zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že súhlasia sjej obsahom, že zmluva bola spísaná určite,

zrozumiteťne, na zákiade ich skutočnej a slobodnej vóle a bez nátlaku, na dókaz čoho ju vlastnoručne

podpisujú.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po

jej zverejnení. t

6.Vprípade,akjeniektoréustanoveniezmluvyneplatné,alebosazakéhokoÍvekdóvodustaneneplatné,
neúčinné alebo nevynútitel,né (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť,

neúčinnosť alebo nevynútiteínosť ostatných ustanovení zmluvy, zmluvné strany sú povinné v dobrej

viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo

neplatné, neúčinné alebo nevynútitel,né ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého

vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované' pričom

účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. oo doby, pokiať takáto dohoda nebude uzatvorená, rovnako

v prípade, ak k nej vóbec nedójde, boužijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo

nevynútiteíného usianovenia iné ustanovenia zmluvY a ak také ustanovenia nie sÚ' Potom sa PouŽijú

ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym

poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcejvety,

J
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Brantner Gemer s.r.o.

lng. Tibor Papp , konatel' spoločnosti

Brantner
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