
Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu  č. 1/2016  

Uzatvorená podľa § 51 Obč . zák.  a Zákona č. 79/2015 o odpadoch ,  

medzi účastníkmi :  

Dodávateľ služby :            Združenie obcí pre separovaný zber ,, TATIAR“  

Sídlo :                                     Čierne blato 38, 935 05 Pukanec  

Zastúpený :                             PhDr. Janette Brnáková, riaditeľka  

IČO:                                        378 56 847  

DIČ:                                        2021 74 8883  

Bankové spojenie :                  OTP Banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu :                              SK66 5200 0000 0000 16342398  

Tel. kontakt/ e-mail :               036/63 932 26, 0902 703 322, tatiar@mail.t-com.sk  

( ďalej len poskytovateľ)   

 

Objednávateľ služby :          Slovenské Kade s.r.o. 

Sídlo:                                      Plavecký Štvrtok 349   - prevádzka Čierne blato 38, Pukanec        

Zastúpený :                             Ing. Martin Gembeš 

IČO:                                        46599347 

( ďalej len objednávateľ) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach zmluvy : 

 

I. Predmet plnenia 

 

1. Zber a preprava separovaného odpadu v zložkách : plasty, papier, sklo, kovy , ich   

    zhodnocovanie, pomoc v oblasti vedenia evidencie komodít separovaného zberu.   

    

II. Čas plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy   

    oboma zmluvnými stranami.  

2. Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe dohodnutého harmonogramu   

    vývozu separovaného zberu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

 

III. Cena 

 

1. Cena za služby spojené s vývozom komodít separovaného zberu je stanovená ako cena   

    dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena   

    na prvých 12 mesiacov ( jeden rok trvania zmluvy).  

2. Cena je stanovená na 0 € ( nula eur)  za rok.  

3. Ceny je možné meniť po vzájomnej dohode so súhlasom oboch zmluvných strán. Zmena   

    ceny bude dohodnutá formou dodatku k tejto zmluve.  

  

IV. Záväzky zmluvných strán 

Dodávateľ sa zaväzuje :  

1. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými predpismi   

    v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.  
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2. Spracovať podklady pre objednávateľa za vyseparované komodity 2x ročne a to k 31.7.   

    a 31.1. kalendárneho roka.  

3. Ak budú v separovaných zložkách zistené počas zberu cudzorodé prímesi, ktoré ohrozujú   

    pracovné alebo životné prostredie, alebo ktoré nepatria do separovaných zložiek, tieto   

    nebudú odvezené od pôvodcu a za ich zneškodnenie zodpovedá objednávateľ.  

 

Objednávateľ sa zaväzuje :  

1. Podľa dohodnutého harmonogramu zberu separovaného odpadu pripraviť jednotlivé   

    komodity na odovzdanie.  

2. Realizovať predmet tejto zmluvy výlučne s dodávateľom.  

 

V. Ostatné ustanovenia  

 

1. K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:  

- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán 

- ukončením činnosti dodávateľa z rozhodnutia orgánu štátnej správy  

- výpoveďou bez udania dôvodu s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od 1. 

dňa nasledujúceho mesiaca od obdržania výpovede druhou stranou  

2. Ostatné dojednania , nepostihnuté v tejto zmluve sa riadia podľa obchodného zákonníka.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Jeden výtlačok pre objednávateľa, jeden pre   

    objednávateľa.  

4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú :  

- príloha č. 1 Časový harmonogram vývozu komodít separovaného zberu, 

- príloha č. 2 Prehľad zberu separovaného odpadu zahrnutý v základnej cene  

 

 

 

 

 

V Pukanci, dňa 30.6. 2016                                             V Pukanci , dňa ................      

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                ..................................... 

 

Združenie obcí pre separovaný zber                                          

                  ,, TATIAR“                                                           Ing. Martin Gembeš  

        PhDr. Janette Brnáková                                                 

                   riaditeľka  

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Zmluve o zbere a preprave separovaného odpadu č. 1/2016 

Harmonogram vývozu komodít separovaného zberu :    
 

Plasty : 1x za mesiac  

Sklo : 1x za 3 mesiace 

Papier : 1x 3 mesiace  

Obaly z kovu a kompozitné obaly : 2x ročne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Zmluve o zbere a preprave separovaného odpadu č. 1/2016 

Prehľad zberu separovaného odpadu  
 

15 01 01   obaly z papiera a lepenky  

15 01 02   obaly z plastov  

15 01 04   obaly z kovu  

15 01 05   kompozitné obaly  

15 01 07   obaly zo skla  


