Interné číslo zmluvy:
........................./ 2016/00

ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA
UZATVORENÁ V SÚLADE SO ZNENÍM ZÁKONA Č. 7 9 /2 0 1 5 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
(ĎALEJ ZÁKON Č. 7 9 /2 0 1 5 Z. Z.) MEDZI :

Poskytovateľom služby

Brantner Fatra s.r.o.

Sídlo
Zastúpený

Ul. Robotnícka 20,036 01 Martin
Ing. František Mačuga - konateľ spoločnosti
Ing. Ján Brezovický - konateľ spoločnosti
Ing. Eva Benešová - prokuristka spoločnosti
31578 861
2020432315
SK2020432315
Tatra Banka a.s.
2621845101/1100
SK93 1100 0000 0026 2184 5101
TATRSKBX
Obchodný register pri OS v Žiline, oddiel Sro., Vložka 923/L

IČO
DIČ
IČ DPH
bankové spojenie
číslo účtu
IBAN
BIC(SWIFT)
zápis v registri
(ďalej poskytovateľ)
a

Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Ing. Miroslav Blahušiak - primátor mesta
00316962
VÚB, a.s., pobočka Martin
16728362/0200

Objednávateľom služby

Sídlo
Zastúpený
IČO
bankové spojenie
číslo účtu
(ďalej objednávateľ)

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.,
podľa ktorého objednávateľ zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta.
2. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, výkupu a prepravu
komunálnych odpadov vrátane zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom.
3. Poskytovateľ služby má vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povolenia na zber,
prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z..

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie vôle objednávateľa, ktorý v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. prejavuje súhlas a súhlasí stým, že nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré zaradí v zmysle vyhl. č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov to je zber, výkup, preprava,
zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov vrátane zložiek komunálnych
odpadov bude v nasledovnom rozsahu:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

zmesový komunálny odpad
objemný odpad
odpady s obsahom škodlivých látok
biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( zelený odpad )
jedlé oleje a tuky
obaly a neobalové výrobky ( plasty, papier, sklo, kovy, kompozity )
textil a šatstvo
drobný stavebný odpad
odpad z čistenia ulíc
III. Podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov

1. Poskytovateľ prehlasuje, že na základe zmluvy s objednávateľom je oprávnený vykonávať
na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, výkup, prepravu komunálnych odpadov
vrátane ich zložiek a zabezpečí ich zhodnotenie a zneškodnenie a tiež prehlasuje, že pre
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na území mesta má uzatvorenú
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrelo zmluvu aj mesto
(objednávateľ).
2. Spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov v súlade so Všeobecným nariadením
mesta a Programom odpadového hospodárstva mesta:
2.1 Zber a preprava komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek komunálnych
odpadov

- Na zber komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek komunálnych odpadov sú
určené zberné nádoby, VKK kontajnery, ABROLL, vrecia a mobilné prepravné prostriedky
v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v platnom VZN mesta.
- Zber a preprava komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek komunálnych
odpadov sa uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu resp. požiadavky objednávateľa v
zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v platnom VZN mesta. Harmonogram zvozu
je zverejňovaný na webstránke mesta, v miestnych novinách, rozhlasom, formou
letákov.
2.2 Spôsob a podmienky zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

- Zber a preprava zmesových komunálnych odpadov sa
harmonogramu zvozu kuká nádob a 1100 litrových kontajnerov
Odstraňovanie čiernych skládok v meste

uskutočňuje

podľa

2.3 Spôsob zberu a prepravy objemného odpadu

- Zber a preprava minimálne dvakrát za rok v jarnom a jesennom období v konkrétnych
termínoch podľa požiadavky objednávateľa
- Preberanie zo Zberného dvora v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa
- Odstraňovanie čiernych skládok v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa

2.4 Spôsob a podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov - odpadov s obsahom
škodlivých látok

- Zber a preprava vykonávaná dvakrát ročne v jarnom a jesennom období prostred
níctvom uzamykateľného kontajneru ABROLL v konkrétnych termínoch podľa požia
davky objednávateľa
- Preberanie zo Zberného dvora v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa
2.5 Spôsob a podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov - biologicky rozložiteľný
rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

- Zber a preprava jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november v zmysle
harmonogramov alebo preberanie zo Zberného dvora v meste
- Zber a preprava pri údržbe verejnej zelene a cintorínov podľa požiadavky objednávateľa
- Odstraňovanie čiernych skládok v termíne podľa požiadavky objednávateľa
2.6 Spôsob a podmienky výkupu komunálnych o d p ad o v-jed lých olejová tukov
z domácností

- Mobilný výkup jedlých olejov a tukov spolu s výkupom papiera a lepenky v konkrét
nych termínoch podľa požiadavky objednávateľa
- Preberanie zo Zberného dvora v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa
2.7 Spôsob a podmienky triedeného zberu, výkupu a prepravy komunálnych odpadov odpady z obalov a neobalových výrobkov ( papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov )

- Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek
viacvrstvových kombinovaných materiálov sa môže použiť spoločná zberná žltá nádoba,
nakoľko je zabezpečené, že budú následne roztriedené a recyklované.
- Zber a preprava odpadov z obalov a neobalových výrobkov ( papier a lepenka, plasty,
sklo, kovy a kompozitné viacvrstvové kombinované materiály sa vykonáva v zmysle
harmonogramov
- Mobilný výkup papiera a lepenky v konkrétnych termínoch podľa požiadavky
objednávateľa
- Preberanie zo Zberného dvora v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa

2.8 Spôsob a podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov - textil a šatstvo

- Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajne
rov, ktoré sú umiestnené na určených miestach v meste.
- Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je každý druhý týždeň, resp. na základe požia
davky obce zmluvnému partnerovi o vyprázdnenie kontajnerov.
2.9 Spôsob a podmienky zberu a prepravy drobných stavebných odpadov

- Odstraňovanie čiernych skládok na území mesta v termíne podľa požiadavky
objednávateľa
- Preberanie zo Zberného dvora v meste v termíne podľa požiadavky objednávateľa
3. Poskytovateľ zabezpečí zber a prepravu odpadov vlastnými dopravnými prostriedkami, pri
preprave nebezpečných odpadov vypracuje sprievodný list nebezpečných odpadov
v zmysle prílohy č. 12 vyhl. č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti
4. Pokiaľ poskytovateľ použije pri poskytovaní služby subdodávateľa, nesie voči objednáteľovi zodpovednosť, ako keby službu realizoval sám.
IV. Spôsob a podmienky úhrady nákladov

1. Úhradu nákladov na zber a prepravu triedených zložiek komunálnych odpadov - papier a
lepenka, plasty, kovy, sklo a kompozity vykonáva organizácia zodpovednosti výrobcov
poskytovateľovi, ktorá na základe zmluvy vykonáva v meste zber a prepravu odpadov.
2. Úhradu nákladov na zber a prepravu triedených zložiek komunálnych odpadov - papier a
lepenka, plasty, kovy, sklo a kompozity vykonáva objednávateľ poskytovateľovi v prípade,
že obsah zbernej nádoby zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná
nádoba určená, v rozsahu viac ako 50 %.
3. Úhradu nákladov na zber a prepravu komunálnych odpadov okrem vybraných prúdov
odpadov ako sú obaly a neobalové výrobky vykonáva objednávateľ poskytovateľovi
v zmysle vysúťažených cien v rámci verejného obstarávania alebo elektronického
trhoviska, respektíve objednávok.
V. Záverečné ustanovenia

1.

2.

Zmena zmluvy
Zmeniť túto zmluvu je možné po dohode zmluvných strán, a to písomne vo forme
očíslovaných Dodatkov ku zmluve.
Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 5 rokov.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zúčastnených
(zmluvných) strán.

3.

4.

5.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia.
Od dňa nasledujúceho po zverejnení zmluvy začína plynúť 5 ročná doba platnosti
zmluvy.
Vypovedanie zmluvy
Vypovedanie zmluvy je možné len v prípade podstatného neplnenia zmluvy niektorou zo
zmluvných strán.
Výpovedná doba je 6 mesiacov.
Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Prejav vôle
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami ju štatutárni zástupcovia
zmluvných strán po prečítaní bez nátlaku alebo iného obmedzenia podpisujú ako prejav
slobodnej a vážne mienenej vôle.
Počet výtlačkov
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ
a jeden poskytovateľ.

V Martine, dňa

V Turanoch, dňa Á 3 ^

Ing. František Mačuga; konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Blahušiak - primátor mesta

--/--V /

Ing. Ján BrezovickýAkonateľspoločnosti
:ovický,\l^or

Ing. Eva Benešqvá,
le ji, prokurista
p/c
spoločnosti

