
Zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 269 až 275 Obchodného zákonníka o odbere a doprave

nebezpečného odpadu od obce

Obec/mesto:
Ulica:
PSČ a mesto (pošta):
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zodpovedná osoba:
Telefonické spojenia:
Fax, e-mail:

ďalej ako "objednávatel'" služby
a
Názov subjektu:
Ulica:
PSČ a mesto:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
IČDPH:
Označenie registra:
Telefonické spojenia:
Fax, e-mail:

ďalej ako .vykonävatel'" služby

Čl. 1
Zmluvné strany

Smižany
Námestie Pajdušáka 50
053 II Smižany
Ing. Michal Kotrády, starosta
O1O1391098/0900
OO691 721

Ing. Michal Kotrády, starosta
053/443 1483
053/443 1302, smizanyocu@rup.sk

AKU - TRANS spol. s r.o.
Hozova 10
949 Ol Nitra
Jozef Vyoral, konateľ
1813206959/0200
34 136924
SK 20 20 407 906
Okresný súd Nitra, číslo zápisu: 2117/N
031 /789 86 28, 0905 / 552 999
031 /789 86 31, dispecing@akutrans.sk, www.akutrans.sk

Čl. 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
l. odber odpadu v množstve podľa výskytu katalógové číslo:

20 Ol 33 (16 06 Ol) oddelene zbierané olovené batérie z komunálneho odpadu
v zmysle vyhlášky MŽP Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len "odpad")

2. bezplatné zabezpečenie dopravy odpadu od objednávateľa do recyklačného závodu spoločnosti MACH
TRADE S.r.o. v Seredi v zmysle Zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "Zákon o odpadoch").

3. bezplatné zapožičanie certifikovaného kontajnera vo vlastníctve vykonávateľa objednávateľovi najmenej
dvakrát do roka za účelom oddeleného zberu odpadu (§41 ods. 7 a 8 Zákona o odpadoch).

4. odovzdanie potvrdenia o zhodnotení od autorizovanej spoločnosti MACH TRADE S.r.o. po každom odbere
odpadu 20 Ol 33 (16 06 Ol), za účelom čerpania nárokovateľného príspevku za oddelený zber opotrebovaných
olovených akumulátorov z Recyklačného fondu objednávateľom v zmysle §64 ods. 1 Zákona o odpadoch.

Čl. 3
Cena

l. Cena je zložená z nárokovatel'ného finančného príspevku Recyklačného fondu za oddelený zber
opotrebovaných olovených akumulátorov v zmysle §64 ods. 1 Zákona o odpadoch a poplatku vykonávateľa.

2. Vykonávateľ zaplatí objednávateľovi poplatok vo výške 2 200 Sk za tonu odpadu 20 Ol 33 (16 06 Ol).
* Pri odovzdaní opotrebovaných akumulátorov držiteľovi autorizácie vydanej Ministerstvom životného prostredia
SR prostredníctvom vykonávateľa, obec obdrží nárokovateľný finančný príspevok v zmysle §64 ods. 1 Zákona
o odpadoch až do sumy l 800 Sk za tonu odpadu 20 Ol 33 (1606 Ol) po zaslaní potvrdenia o zhodnotení
Recyklačnému fondu.
Potvrdenie o zhodnotení odovzdá vykonávateľ obci pri prevzatí odpadu.
Poplatok 2200 Sk za tonu odpadu 20 Ol 33 (1606 Ol) obdrží obec od vykonávateľa po zaslaní faktúry.
Obec môže spolu obdržať až 4000 Sk za tonu odpadu 20 Ol 33 (I6 06 Ol).

1 /2



Čl. 4
Povinnosti a zodpovednosť vykonávateľa

Vykonávateľ sa zaväzuje:
l. zabezpečiť objednávateľovi odber a dopravu odpadov, uvedených v Čl. 2 ods. l, podľa podmienok zmluvy za

podmienky, že odpad bude spÍňať parametre stanovené Zákonom o odpadoch.
2. zabezpečiť odber odpadu po výzve objednávateľa najneskôr do 30 dní od dňa nahlásenia výskytu

objednávateľom.
3. zapožičať kontajner objednávateľovi podľa Čl. 2 ods. 3 v termíne a na obdobie podľa dohody zmluvných strán.
4. zabezpečiť odber a dopravu odpadu a kontajnera na svoje náklady.

Čl. 5
Povinnosti a zodpovednosť objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
l. používať kontajner len na účel zberného kontajnera v zmysle Čl. 2 ods. l a 3,
2. telefonicky, faxom alebo mailom nahlásiť vykonávateľovi potrebu odberu a množstvo zhromaždeného odpadu.
3. odovzdať celé zhromaždené množstvo odpadu v kontajneri výlučne vykonávateľovi,
4. umiestniť kontajner tak, aby bolo možné vykonať naloženie kontajnera naplneného odpadom nízkozdvižným

vozíkom na nákladné motorové vozidlo vybavené hydraulickým čelom,
5. zabezpečiť kontajner proti odcudzeniu a poškodeniu,
6. nevykonať úkony ovplyvňujúceho vzhľad alebo vlastnosti kontajnera,
7. zabezpečiť kontaktnej osobe určenej vykonávateľom alebo osobe poverenej Recyklačným fondom okamžitý

prístup ku kontajneru, za účelom overenia spôsobu využívania kontajnera,
8. nahlásiť vykonávateľovi bez zbytočného odkladu poškodenie a potrebu opravy kontajnera,
9. umožniť okamžitý odvoz kontajnera podľa požiadavky vykonávateľa,
10. zamedziť tretej osobe vykonať manipuláciu s kontajnerom, batériami a akumulátormi uloženými v kontajneri,
ll. zodpovedať za poškodenie alebo krádež zapožičaného kontajnera,
12. v prípade poškodenia kontajnera objednávateľom alebo treťou stranou počas doby zapožičania kontajneru,

znášať všetky náklady na opravu, dopravu a následné finančné škody a uhradiť tieto náklady do 14 dní od
predloženia faktúry vykonávateľom,

13. v prípade odcudzenia kontajnera sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vykonávateľovi náhradu škody vo výške
určenej znalcom a následnej finančnej škody na účet vykonávateľa do 14 dní od dňa ukončenia šetrenia
políciou.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli, že držiteľom opotrebovaných batérií alebo akumulátorov nachádzajúcich sa
v kontajneri vykonávateľa je vykonávateľ. Prípadné nakladanie s opotrebovanými akumulátormi uloženými
v kontajneri iným subjektom alebo osobou ako vykonávateľom je porušením Zákona o odpadoch, za čo môže
byť objednávateľovi uložená pokuta 500 000 Sk. V prípade použitia kontajnera treťou osobou na akýkoľvek
úkon sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vykonávateľovi v sume 15 000 Sk.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva a uzatvára na dobu neurčitú.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť:

a) písomnou dohodou
b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je l mesiac a začína plynúť od prvého dňa

mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede.
5. Vykonávateľ môže od zmluvy okamžite jednostranne odstúpiť len v nasledovných prípadoch:

a) ak objednávateľ zmení dohodnutý účel využívania kontajnera
b) ak objednávateľ svojou činnosťou poškodzuje kontajner a to aj napriek písomnému upozorneniu

vykonávateľa.
6. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami

strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
7. Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne dodatkov len písomne po vzájomnej dohode.
9. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných

podmienok.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
ll. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
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