
Zmluva o zabezpečení služieb a činností 
pri zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu 
uzatvorená v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

a Obchodného zák01míka č. 51311 991 Zb. 

" Clánok 1 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Klubina 

a 

Sídlo: 023 04 Klubina 67 
IČO: 00314056 
DIČ: 
Bankové spoj .: 
Zastú ná: starostka obce Bc. Božena Poliačková 
č.t. mobi l na kontaktnú osobu 

Vykonávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, ul. l. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
TČO : 00314072 
DIČ : 2020553073 
Bankové spoj.: VÚB banka, č. ú. l 0925322/0200 
Zastúpená: primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom 
č . t. 041/4385200, mobil na kontaktnú osobu: 0918569712 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom plnenia tejto zmluvy je poskytovanie služieb: odvoz, do separovanie 

a odovzdanie na ďalšie spracovanie separovanej zložky z komunálneho odpadu - obaly 

z plastov kat. č . 150102, obaly zo skla č. 150107. 

Článok3 
Spôsob výkonu činnosti 

l. Vykonávater sa na základe tej to zmluvy zaväzuje vykonávať pre objednávatcl'a: 

Odvoz vyseparovaný·ch zložiek - obaly z plastov, obaly zo skla ich separovanie 

a odovzdanie na ďalšie zhodnotenie. 



2. Objednávateľ sa zaväzuje posk')'tnúť vykonávateľovi splnomocnenie pre spracovanie 
žiadosti o príspevok z Recyklačného fondu SR na uvedené separované zložky. 

3. Vykonávateľ sa zaväzuje vždy k 15.- ternu dňu v nasledujúcom mesiaci po ukončení 
štvrt'roku spracovávať pre potreby objednávateľa štvrťročný prehľad o množstvách (počty 
ZN a hmotnosť) separovaných zložkách a spôsobe zneškodnenia a zhodnotenia odpadov 
zozbieraných a spracovaných vykonávatel'om na základe tejto zmluvy. Vykonávateľ sa 
zaväzuje l x polročne vystavovať potvrdenie o zhodnotení odpadu. 

4. Odvoz z miesta uskladnenia sa vykoná na základe telefonického objednania na l.č. 
v • 

0918569712- p. Marián Sustek. 

v 

Clánok 4 
Ceny a platobné podmienky 

l . Cena za odovzdanie separovaných zložiek sa stanovuje: 0,- EUR za l kg. 

2. Cena za prepravu vyseparovaný·ch zložiek odpadu - plasty, tetrapaky, kovové obaly, 
to je odvoz plastov za zber v miesiaci ........ ............ ... .. .... ..... 15,- EUR 

3. Cena za prepravu skla- l odvoz (lisovačka, kontajner) ...... 15,- EUR 

4. Ceny za prepravu a zhodnotenie, prípadne zneškodnenie separovane zbieraných zložiek 
komunálnych odpadov pre Obec .Klubina sa stanovujú vo výške 0,- EUR za l kg. 
Za vy1riedený odpad zo separovaných zložiek, ktorý sa nedá zhodnotiť a bude likvidovaný 
na skládke sa stanovuje cena 9,50 EUR s DPH. Odpad sa prepočítava na m3 a koeficientom 
stlačenia 0,5 (to znamená že z 2m3 vytvoreného odpadu sa účtuje iba 1m3). 

v 

Clánok 5 
Spoločné ustanovenia 

l. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu. 
Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

2. Meniť a doplilovať text tejto zmluvy je možné iba fonnou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnen)'mi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. V prípade zmien právnych noriem, cenových predpisov alebo inej vyššej moci zásadne 
ovplyvňujúcich plnenie tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú jednať o nov)'ch 
skutočnostiach plnenia zmluvy najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 



5. Táto zmluva nadobúda platnosť di1.om podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
, 

stran. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od: 

7. K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť: 
a) písomnou dohodou so súhlasom obchod zmluvných strán, 
b) ukončením činnosti vykonávateľa z rozhodnutia orgánu štátnej správy, 
c) písomnou výpoveďou, (zo strany objednávateľa aj bez udania dôvodu). 

8. Výpovedná lehota sú tri (3) mesiace. V)'povedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená dmhej zmluvnej 
strane. 

9. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, 
slobodne, na základne vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných 
podmienok. 

V Krásne nad Kysucou, dňa 

Za vykonávateľa: 

Meno: Ing. Jozef Grapa 
Funkcia: primátor mesta 
Miesto: Krásno nad Kysucou 

ME~ "1 D 
Pečiatka: KRAS.'~ "' COU 

' 

Podpis: .......... :?.: .. :/.:.: .... . 

• 

V Klubine, dňa J.(;. O ct · l.iJ 1 ;__/ 

Za objednávatel'a: 

Meno: Bc. Božena Poliačková 
Funkcia: starostka obce 
Miesto: Klubina 

Pečiatka: 

Podpis: ...... .... .. 
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