
ZMLUVA
O NAKLADANí S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona Obchodného zákonníka
a § 81 ods.13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

Medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:

Obec Nová Bystrica
Obecný úrad v Novej Bystrici
023 05 Nová Bysrica

Zastúpené:
IČO:
e-mail:

Ing. Jozef Balačin, starosta obce
00314145
starosta@novabystrica.sk

(ďalej len "obec")
a

Sídlo:

Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu
Biela Orava
Grúnik 56
02953 Breza
Ing. Ladislav Matejčík, štatutár združenia
37804332
breza@orava.sk

Názov:

Zastúpená:
IČO:
e-mail:
(ďalej len "organizácia")

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práva povinností zmluvných strán pri nakladaní s
nasledovnými zložkami komunálneho odpadu zaradenými podľa vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobné odpady z
obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu:

Katalógové Názov odpadu kategóriačíslo
s.

200101 papier a lepenka O
200102 sklo O
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
200139 plasty O
200140 kovy O'

20014001 meď, bronz, rnosadz O
20014002 hliník O
20014004 zinok O
20014007 zmiešané kovy O

(ďalej len "odpady").
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2. Organizácií vznikne právo nakladať s odpadmi uvedenými v odseku 1 na území obce, dňom
nadobudnutia účinnosti zmluvy, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3. Organizácia bude vykonávať zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov na prevádzke:
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov združenia BIELA ORAVA, objekt
hospodárskeho dvora Breza, k. Ú. Breza, parcela Č. 1121.

Čl. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Organizácia sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými na základe
tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov), oddelene viesť a uchovávať evidenciu podl'a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov o množstve prijatých odpadov, spôsobe zabezpečenia
zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu.

Čl. 3
Spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov

1. Orqanizacia sa zaväzuje vykonávať zber a zhodnocovanie odpadov a následne zabezpečovať
prepravu odpadov v súlade s týmito pravidlami: r

a) pri zbere postupovať v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej republike,
ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré sa týkajú nakladania s komunálnymi
odpadmi,

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu,
d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné materiálovo

zhodnotiť) bol prednostne energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo účelné.

2. Organizácia je povinná:

a) pri zbere a zhodnocovaní odpadov postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudl a ku
škodám na životnom prostredí a majetku,

b) umožniť obci kontrolovať plnenie zmluvy, a to osobnou kontrolou, t. j. vstupom
zamestnancov obce do prevádzkových priestorov organizácie ako aj predložením
písomných dokladov súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy.

3. V prípade, ak bude kontrolou zistený nesúlad činnosti organizácie s príslušnými právnymi
predpismi je organizácia povinná dať svoju činnosť do súladu so všeobecne záväznými predpismi
v lehote, na ktorej sa 5 obcou pri vykonaní kontroly dohodne.

4. Obec vystaví organizácii faktúru za zber na základe výzvy organizácie raz za kalendárny štvťrok.

Čl. 4
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať každá zo zmluvných strán

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po doručení' výpovede
druhej zmluvnej strane. Za riadne doručenie výpovede sa považuje aj skutočnosť, ak si druhá
zmluvná strana doručen ú výpoveď v odbernej lehote neprevezme, pričom jej bola 'výpoveď
zaslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlavl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah možno ukončiť aj odstúpením od zmluvy v prípade
podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy, alebo právnych predpisov, pričom odstúpenie od
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zmluvy sa stane účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmeny, ktoré nie sú
v nej osobitne upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy, vrátane jej všetkých príloh, je možné vykonať len po vzájomnej
dohode zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne,
zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú na
to plne oprávnené osoby.

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá obec
a jedno vyhotovenie organizácia.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke obce.

'3~
V Breze, dňa: . \l Breze, dňa:.

(
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* ~ '*'starosta obce OJ štatutár združenia
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