ploÚt.sdi.
zm|uvao po€ k ytov.nís|uáobv ob|ast|
ž|votného
č.ll0 íoo56
(''v,'t. Vsl'láóos 0 269ods 2 zákohaě' 5ty1g91u'' obd|diý lékonn'k
Č|.I

zm|uvnó6trany
ob|.dnávabr:
Názov:
sídlo]
Zastjpenf
|ČoI
Bankové
spojenlo:
IBAN:

obec cervenýHrádok
ČeNený
HÍádok
193,951
82Ma|é
Vozokany
MlroslavKrál'sErostaobce
00656127

SWIFTI
a
Po5kytovat.Í
obchodné
meno
sídlo
zastúp€ný

|Čo
DlČ
Bankovéspojénie
IBAN:
SWIFT:
ďalej len ako .zhotovfier

wa3to tranlpoÍt,a.6.
Kukuričná
8' 83103 B|ali8|ava
|ng.oliver Šujan,p.edsedapredstavenstva
|ng'Juraj Jak€š' č|enpredstavenstva
AlexanderHerda- regioná|ny
riadjtelna ák|ade p|nejmoo|
?6046221
2020094538
Ó*kos|ovenskáobchodnábanka'á.s.
sK31 75000000000025952323
CEKOSKBX
Č|ánokl'
Všoob€cná usl.novgnia

'|'

Táto zm|uvaupravujé
vďah medziobcou Ó€ í vený HÉdoka spoločnostbu
Wastetranspon,a.s'
vo veci vykonáVania
zbéru,pÍepravy
á zabezpečenia
zhodnoténia
a|ébozneškodnénia
vyťiedoných
z|ožjekkomuná|nychodpadov' na ktoíésa rzťahujerozšÍrená
zodpov€dnosť výrobcov.na územl
objednávatéla.
2'
zák|adombjb zmluvysúvŠeobecné
usEnoveniazákona č.79l2o15z.z' o odpadocha o zmen€
predpisov
a dop|nenÍ
nlektorýoh
zákonovvznen|neskoíších
(ďa|ej|en.ákon o odpadoch.).
3.
za zberanétriedEnéz|oŽkykomuná|nyoh
odpadovsÚ pre potrebytelto zm|uw povaŽované
podtaVyh|ášky
nasledujúce
dÍUhy
odpadovzaradené
MŽPSR č.365/2015
z'z', ktorousa uslanovujB
predplsov:
Katalógodpadovv znonÍneskorších
20 01 01 papie.á lep€ n ka
20 01 02 sklo
20 01 03 viácvÍstvové
(kompozity
kombinováné
materiá|y
ná báze|epenky
na báze |epenky)
20 01 04 obályz kovu
20 0í 39 p|asty
4.
ZloiovÍtelnenesieŽiadnenás|edkyv prípade'Že odpeddefinovenýv bod€ 3 čIánku|' tejtozm|uvy
privývozeinédruhyodpadovako súodpadydefinovanó
budeobsahováť
toutozm|uvc.'

zml|,va o ooskýtovanÍs|Éleb v oblastl žlva.néhoorosvedla

zfieí,a čÍslo00

č|ánok||'
PÍedmgtzmIuvy
,|' Pr€drnetom zm|uvyje zo sbany zhotovitelazabezpečenienas|edujúcich
s|uŽiebpreobjednávatera:
. zber' plepravaa zabezpečenié
zhodnoteniaá|ebo znoškodnen|a
nas|edujúcich
vytriedených
z|oŽi€ kkomuná|nych
odpedovI
200í0

a

nl(a

ob€ďMes|o

Typ vrocďnádoby/tontajneraa
obiemv lit och

Pďgt wiednádob/kontajnerov
na
1 VÝvoz

lnterual

ČeNenýHrádok

Vrece110|

150

4 kráiza rok

20 01 02 eklo
Obec/Mesto

TypVrecďnádoby/kontajnera
a
PočetVrie.'nádob/kontajn€ rna
ov
Poěot
objemv lltroch
í vývoz
vývozov
zá

íok

ČeNenýHťádok

Kontajner
1100|

6

4 kát za rok

20 01 39 plarlt'-vr.cia |onPEŤ oba|y'kontáino.- věetkyd.vhy p|e9tov
20 01 03 viacvratvové
komb|novanóm.teÍlá|yna báze |epenky(komPozityna bázo |openky)
zo 01 04 oba|vž

obédMesto
Čeruený
Hrádok

Ťypvrecďnádoby/kontajnela
a
objemv |ilÍoch

Pďet vliecJnádob/kont]ajneÍov
na
í vývoz

Poěet

Vrecoí10|

203

12 ké|za

rok

'spo|L]do víecaje moŽné
dávaťvšetkydruhyUvedených
odpadov
2'

3'

z|oŽjekkomliná|neho
zber triodených
odpadubude vykonávanýpodla požiadaviek
definovaných
p|alnými
právnymipredpismi
zodpov€ d ejúcimi
a Všeobecne
závázíýminariadeniami
objednáVatela'
objednávate|bezp|atneposkytnezhotovjteloviVŠeobecfié
ávázné naíiadenieÓodpadocň'popr iné
záVázné
roáodnutiatýkajúce
sa predmetu
zmluvy.
zhotoútelbude viesť a uchovával'evidenciuodÍlhoch a mnoŽstvoodobÍatých
odpadov,ich
podlap|atných
právnych
predpjsov'
zhďnotenla|ebozneŠkodnení
usk|adnenl,
článok|||.
Vývoznáěinnosťa intgrva|vývozu

1- Mieslcmvýkonus|uŽbyjeÚzemieobce ÓeNénýHládok'
2' zholovitelpo dohodes objednávatelom
UrčÍ
deň vývozutÍiedených
z|ožiekkomuná|neho
odpadu
v ÉmciprÍs|uŠného
tÉdňa'na zák|adesvojichhaÍmonogramov'
zhotovitelmá póvo zmenlťdeň
pravide|ného
prevádzkové
podmionky
vývozujednotlivých
zloŽiek'pokialsito vÉadujú
plÍstlpné
3' zborové
vrecia'nádobya kontajnery
musiab}ťV deňvývozupripravené
na verejné
mlesto,
pre zberovévozid|o.Pňeslor m6dzi
v beŽproslÍednej
blÍzkostiverejnéjkomunikácioprÍstupnej
nádobou/kont]ajneíom
a mies|omplisbveniá v@jdla mus| byťvhodný(bez lozkopávok,snehovýďl
prebezPénúmanipu|áciu
bariér''.)
s nádobou.Po wpíázdnenl
zbeÍových
nádoba konlajnerov
budú
posádkouzbeÍového
tietov.á|ené
vozid|ana póvodné
miesto'
4' objednávatelnie je oprávnenýposk',tnúť
a Vlecla,ktoÍému bo|i
zbe.ovénádoby,konliajoery
poskytnuté'
k uŽ|vaniu
tretejosobe.
jba druh
5' objednávatelzodpovedáza to, Že zbeménádoby,kontajnery
a vreciabudúobsahovať
podle
bodu
1
č|ánku
||.
odpadu
tejtozmluvy.

zmluva o Doskvtovanl služieb v oblasti žlvotnéhoprostlcdia

zrnena čÍsl,oo

c|ánok |v.
podm|enly
cona a zm|uvné
Nák|adyna Íj€dený zb€r' prepravua zábezpečoniezhodnoteniaalebo zneškodneniavytÍiďených
z|ožiek komunálnych odpedov deÍnovanýchtouto zm|uvou hradi organiácia zodpovednosti
ýýÍobcov's ktoro! má objednávateÍuzatýorenÚzm|uv!. o€anizácjou zodpovodnosliýobcov'
s ktorou má obj€ d návatel uzatvorenÚzm|uvuje spoloěnosťE|lVl - PAK' a's'.60 s|dlom
Galvaniho7/B. BÍatis|ava
82104. |Čo:35 858010.
2. zhotovíelje oprávnenýpozastaviťposkytovan|e
si svojich povinnostÍ
voči
s|!Žieba p|nénié
pokiaíoÍganiŽácia
objednávateíovi'
zodpovednosti
výrobcovneuhrad|faktúrydo slanoveného
dátumuich so|alnos|l.
objednávater zabezpečína svoje náklady po dohode so áotovitetom vývoz každej zbemoj
nádoby/kontajnera
pre oddelenezberanúz|oŽkukomuná|neho
a|ebowBcá' určených
odpaduna
ktorúsa ýzťahujorozŠlrená
zodpovodnosť
výrobcu(Uvedené
v bodé1' č|ánku||. tejtoŽm|uvy)
v prlpadé'ak tl€ l o nák|ady nehradÍprÍslušnáozv z dovodu vykonaniakontíolyzberných
nádot'/kontajneÍov/vriec
kedy obsah takejto zb6rnéjnádoby/kontejneíá/vraca
zahňá inÚ zložku
komuná|neho
odpad!nď píeakújezbernánádoba/kontajner/vrect
určená
v rozsahunadprÍpustnú
mieruznečistenia
st]anovenÚ
vzmys|es 59 ods.g ákona o ďpadoch.
Č|ánokV.
PÍovzellezodpovodnost1
zodpovednosťza nak]adaniés odpádom p.evzatýmpodÍatejtozm|uvypréchádzaz objednávatela
na zhotovitela
okeňihomprevzatia
odpadu'
porušenia
povioností
2 . V pÍlpade
i]védených
v tejtozrnluve. odo!ťzdani€
i.ých druhovodpadovako sú
povinný
uvedenéVtejlo zm|uv€ bez pledchádzajúcej
dohodyzm|uvnýchstlán jé objednávatel
nahradiť
ŽhotoviléIov.škodu'
ktorámu takýmto
konanÍm
vznik|a'
í'

Č|ánokV|.
Trvaniea ukončon|g
zm|uw
L
TátoŽm|Wasa uzatvárana dobuneulčitÚ'
2. Platnosť
zmluwkoné|:
a) p|somnou
dohodouobochzm|uvných
strán
b) uzatvoíenÍm
inejzm|uvy,
ak sa takobidvezm|uvné
sÚanydohodnÚ
jednejzo zm|wnýchstráni bezudaniadÓvodu,s výpovédnou
c) pisomnouvýpoveďou
|ehotou
3
(Íi)mesiace,ktorázačlnaplynúť
pÍvýmdňommesiacanas|edljúceho
po dofučeni
výpovedo
druhejzmluvnejstEne
d) ukončen|mzm|Uvy modzi objednávaléloma oÍganiáciou zodpovednostivý|obcov'
spoločnostbt]
ENVI- PAK' a.s.
e} ukončenlm
zm|uvymedzizhotovite|om
a oíganÉáciou
zodpov€ d nostivýřobcov.
spoločnosťou
EtWl - PAK, a.s.

ÓÉnokv||.
závéločnáu6tanovon|a
Táto zm|uvanadobÚdap|atnosť
dňom podpisuobomazmluvnýmistrenamia Účinnosť
dňom
po dnijejzverejnen.a
nasledujúcim
na webovomsld|eobjednávabla.
platnost tejto zm|uw je objednávatetpovinnývrátiťvšetkynádoby a kontájnery'
2'
Po ukončenÍ
kto.ému bo|iposkytnuté
spáťzhotovitelovi,
a to V slave zodpovedajúcom
ich voku a pís|uŠnému
opotlebeniu'
k akémudochádzapriich bďnom použÍvanÍa
manipu|ácii.
3'
V plipadezmenyp|alnej|egis|alÍl,y
mejúobézm|uvné
sÍanyprávopoŽadovat'od
d.uhejstÍany
práVnych
pledpisov'
takézmenyv tejtozm|uve'ktoíé
z
nových
Wp|ynú
4.
VŠetky
po dohodeobochzm|uvnýď!
z'neny a dop|nkytejtozm|uvybudúuskutočňované
strán
písomných
formoupodpIsaných
dodatkov'
5.
ostatnéobchodnéýá'ahy neobsiahnuté
v tejtozmluvesa rjadia prÍs|ušnými
ustanoveniami
plátného
obchodného
ákonnÍkásR.
6.
Prlpadnéspory budúrieŠené
vzájomnoudohodoua|ebo právnoucestou v zmys|ep|alnej
legislatlvy
SR v lojtooblasti.
1.

strénačÍslo
3

zmluw o Dosla. vanÍslužleb v oblasa,wffilp

Dros|J€dla

glranysa zavázujú'ževšgtkyvzáJomnezveréné
7. - - zm|uvné
podkhdy,k.o^,+ow'ma.k6t|ngo\,ó
|nÍormáciE
a obdobnéinbrmác|etwigcr pr€dmet obchďnéůobjomgtvábudúíf,'vfuď za
uiajcnéavsúlade so vš€ob€cne záváznýmlpÉvnymiprcdp|8mi
ich nebldúzvgr€jňovaťketlm
o8obáma budÚlietoinformácle
chÍánť.
E.
uěggtnÍc|
zmluw vyh|asu]ú,
že|chzm|uvnávo|nogť
nleje n|čÍm
obm€dzená,že8|tÚtozmluw
proč|b|i.
8jej obsahomsúh|asla
a gko prejavr|obodn€jvoleUrobenej
váŽng,urč|to
a aozum|t6tn6
zm|uvupodpisu,ú.
túto
j9 whotovenáv dvochvyhotoven|aoh.
9.
po
z ktorýchkddá zo zm|Wných3Én obdrŽÍ
.zm|uva
gxemp|ári
ltdnom
V Mochovc|ech^ň6.. ^. ^^..

rl.20t9

Wa
---

Zr zhotovl!.L
AlexanderHordE
R€gionálnyÍjgd|tgl
nazákladeplnéjmoc|

wžsteiaas''.rt, a.s.

-..r7
z. ob|gdnávalo'.
M|ros|av
Král
st9ro6iaobc€ Óe.vgnýH.ádok

str.neč{sb
4

