ZMLUVA č. 274 20 01
o nakladaní s komunálnym odpadom
zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
uzatvorená podľa § 269 ods. 2, 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ Zmluva“ )
medzi
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:
(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:

Obec Hrachovo
ul. Mieru č.35, 980 52 Hrachovo
Ondrej Knechta, starosta obce
00318779
2021230189
047 / 56 95 126
obechrachovo@stonline.sk
VÚB, a.s.
IBAN : SK53 0200 0000 0000 2442 0392
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti
Pavel Törköly - prokurista spoločnosti
OR OS Banská Bystrica, Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S
36 021 211
SK2020074551
98/7654321
gemer@brantner.sk
Tatra banka, a.s.
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I
Preambula
1.1 Táto zmluva upravuje vzťah medzi Obcou Hrachovo (Objednávateľom) a spoločnosťou Brantner
Gemer s.r.o. vo veci kontinuálneho zaistenia a výkonu zberu, vrátane poskytnutia zberných
prostriedkov, prepravy a následného zhodnotenia / zneškodnenia vytriedených zložiek komunálneho
odpadu, ktorý podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcov na území Objednávateľa.
1.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom riadne a efektívne zabezpečiť potreby odpadového
hospodárstva Objednávateľa pre komunálne odpady, ktorých je pôvodcom a predošlým držiteľom
v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“).
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1.3 Poskytovateľ je spoločnosť, ktorá odborne, spôsobilo, hospodárne a environmentálne vhodne
vykonáva nakladanie s odpadmi, ich zber, prepravu, zhromažďovanie a triedenie odpadov za účelom
ich ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia. Poskytovateľ deklaruje, že vykonáva svoju činnosť
spôsobom a za podmienok vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a v súlade s platnými normami
a predpismi Slovenskej republiky.
1.4 Poskytovateľ bude vykonávať nakladanie s komunálnym odpadom v súlade s §81 odst. 8 zák. č.
79/2015 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“) v rozsahu podľa informácií poskytnutých
Objednávateľom v zmysle ust. §6, odst. 1 zák č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení.
1.5 Poskytovateľ má uzavretú platnú zmluvu s príslušnou Organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej
„OZV“) pre každý vyhradený prúd odpadu, ktorý je predmetom tejto zmluvy. Identifikácia OZV je
uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok II
Predmet zmluvy

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
Poskytovateľa zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie / zneškodnenie vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu (zaradených podľa Vyhl. Č. 365/2015 Z.z. v platnom znení):
20 01 01 – papier a lepenka
20 01 02 – sklo
20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
20 01 39 – plasty
20 01 40 – kovy
A to min. v nasadenom systéme zberu (kombinácia nasadených zberných prostriedkov a termínov
zberu), ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy a je financovaný OZV. OZV je povinná podľa §28
ods. 4 písm. e) zákona zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky
komunálneho odpadu a priebežne financovať nakladania s takto odobratým odpadom. Poskytovateľ
neodmietne dodanie naviac služieb (v rozsahu a/alebo termínoch), a to za vopred dohodnutých
podmienok medzi Zmluvnými stranami.
Zber separovaných zložiek komunálneho odpadu bude Poskytovateľ vykonávať podľa požiadaviek
dohodnutých touto zmluvou, príslušných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení
Objednávateľa a všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.
Objednávateľa bezplatne poskytnúť Poskytovateľovi platné Všeobecne záväzné nariadenie
o odpadoch, resp. iný záväzný dokument Obce týkajúci sa predmetu tejto Zmluvy.
Poskytovateľ, v zmysle dodatočnej dohody Zmluvných strán, zabezpečí pre Objednávateľa dodanie
propagačného materiálu na triedený zber komunálneho odpadu – informácia vo formáte max. A4
a/alebo dodanie kalendárov (harmonogramu) na triedený zber zmesového komunálneho odpadu vo
formáte max A4.
Poskytovateľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich
uskladnení, zhodnotení / zneškodnení podľa platných právnych predpisov.
Článok III
Podmienky zmluvného plnenia, systém zberu a súčinnosť

3.1
3.2

Miestom plnenia je Obec Hrachovo.
Systém zberu je stanovený dohodou vopred podľa požiadaviek Objednávateľa a kapacitných
možností Poskytovateľa. Poskytovateľ má právo z objektívnych príčin jednostranne a individuálne
zmeniť dátum konkrétneho zvozu jednorazovo alebo opakovane, vždy však len po nevyhnutnú dobu
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3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3

5.1

na odstránenie svojej prevádzkovo-technickej disproporcie a za predpokladu, že sa tým výrazne
nenaruší kontinuita zberu. Takéto mimoriadne konanie Poskytovateľa nie je považované za porušenie
jeho zmluvnej povinnosti a rovnako nie je dôvodom na reklamačné konanie Objednávateľa.
Poskytovateľ môže zmeniť deň pravidelného vývozu jednotlivých zložiek voči schválenému systému
zberu (ak je v ňom uvedený), pokiaľ si to vyžadujú jeho prevádzkové podmienky. Takéto konanie
Poskytovateľa nie je považované za porušenie jeho zmluvnej povinnosti a rovnako nie je dôvodom na
reklamačné konanie Objednávateľa.
Všetky zberové prostriedky (vrecia, nádoby, kontajnery) musia byť v deň vývozu pripravené na
verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové
vozidlo. Priestor medzi zberovým prostriedkom a stanoviskom zberového vozidla musí byť vhodný
(bez prekážok, rozkopávok, snehových bariér, apod.) na bezpečnú manipuláciu so zberovým
prostriedkom.
Objednávateľ nie je oprávnený zberové prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté v systéme zberu podľa
tejto zmluvy, poskytnúť k užívaniu tretej osobe.
Objednávateľ zodpovedá za to, že jednotlivé zberné prostriedky obsahujú iba druh odpadu
dohodnutý v tejto zmluve, v dohodnutej čistote, na ktorý bol konkrétny prostriedok určený.
Poskytovateľ môže vlastným rozhodnutím plnenie zmluvy alebo jej časť zveriť tretej osobe, pričom
voči Objednávateľovi zodpovedá, ako by túto službu poskytoval sám.
Pre prípad sporov ohľadom znečistenia vyseparovanej zložky si zmluvné strany neodmietnu
poskytnúť súčinnosť potrebnú na zdokumentovanie zisteného stavu (napr. fyzická účasť poverených
zástupcov)
Článok IV
Cena
Náklady súvisiace s dodaním služieb podľa tejto zmluvy hradí OZV, s ktorou má Objednávateľ
uzavretú zmluvu a je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a plnenie si svojich povinností voči
Objednávateľovi podľa tejto zmluvy, pokiaľ je OZV v omeškaní platieb za dodané výkony až do doby
ich riadnej úhrady.
Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady po dohode s Poskytovateľom vývoz každého zberného
prostriedku, určeného na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu, na ktorý sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu, za predpokladu, že OZV odmietla uhradiť jej vývoz z titulu
znečistenia presahujúceho max. mieru znečistenia určenú platnou legislatívou platnú v danom
období.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán, prechod zodpovednosti
Objednávateľ sa zaväzuje, že:
a) poskytne Poskytovateľovi pre potreby riadneho plnenia zmluvy plnú súčinnosť
b) strpí opatrenia Poskytovateľa podľa bodu 3.3., 3.4 článku III. Zmluvy
c) počas platnosti tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, čiastočne
ani úplne, priamo ani nepriamo, bez ohľadu na rozsah a/alebo hodnotu nepoverí tretiu osobu
výkonom činností tvoriacich predmet tejto zmluvy a neuzatvorí s treťou osobou žiadnu inú zmluvu
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s rovnakým alebo obdobným predmetom zmluvy a ani nebude na vlastný účet alebo vo vlastnom
mene vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
d) v prípade porušenia povinností podľa tejto zmluvy – odovzdanie iných druhov odpadu, ako sú
dohodnuté v tejto zmluve bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán, nahradiť Poskytovateľovi
priamu i nepriamu škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.
e) umožní používanie zdarma zberných prostriedkov Poskytovateľom, ktoré sú majetkom
Objednávateľa a tento ich poskytol k nasadeniu do systému zberu podľa tohto zmluvného plnenia.
5.2

Poskytovateľ sa zaväzuje, že:
a) Rešpektuje záväzné právne akty Objednávateľa vzťahujúce sa na zmluvné plnenie
b) Nasadené zberné prostriedky, najmä kontajnery bude udržiavať vo vhodnom technickom stave,
funkčné a zaisťovať ich priebežnú opravu súvisiacu s ich bežným opotrebením
c) Neodmietne bez rozumného dôvodu služby naviac súvisiace so separovaným zberom
komunálneho odpadu za vopred dohodnutých podmienok

5.3

6.1
6.2

6.3

Zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa tejto zmluvy, ako aj vlastnícke právo k nemu prechádza
z Objednávateľa na Poskytovateľa okamihom prevzatia odpadu Poskytovateľom, najneskôr výsypom
do zberového vozidla Poskytovateľa.
Článok VI
Platnosť zmluvy, jej trvanie a ukončenie
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom neskoršieho podpisu zmluvnej strany a účinnosť
okamihom jej zverejnenia.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 5 rokov od začiatku jej účinnosti s automatickým predĺžením
okrem prípadu, kedy najneskôr jeden mesiac pred vypršaním jej platnosti doručila zmluvná strana
druhej zmluvnej strane odôvodnené rozhodnutie o odmietnutí jej pokračovania v ďalšom období.
Dôvodom na odmietnutie je závažné a/alebo opakujúce sa porušovanie zmluvy, pričom porušujúca
zmluvná strana nezjednala účinnú nápravu k preukázaným výzvam na odstránenie sporného konania,
rovnako, ak márne pominuli (jednorazovo alebo opakovane) lehoty na odstránenie preukázaných
závad.
Platnosť zmluvy končí:
a) Uplynutím lehoty jej platnosti podľa bodu 6.2 tejto zmluvy
b) Výpoveďou bez udania dôvodu najviac jedenkrát ročne, pričom takáto výpoveď musí byť
doručená druhej zmluvnej strane jeden mesiac pred koncom kalendárneho roka. Výpovedná
lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca.
c) Odstúpením Poskytovateľa jeho rozhodnutím z dôvodu a najneskôr k dátumu, kedy tomuto
zanikne zmluva s príslušnou OZV, ktorá zaisťovala financovanie služieb podľa tejto zmluvy;
alebo k dátumu, od ktorého nemá Objednávateľ zaistené financovanie žiadnou OZV
d) Zánikom zmluvy Objednávateľa s OZV, okrem prípadu, ak v opačnom prípade Poskytovateľ
takýto dôvod k zániku neodmietne.
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7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

Článok VII
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení, zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a v aplikovateľnom
rozsahu zákonom č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení.
V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany také
zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov.
Prípadné spory budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán, následne všetky spory
vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch, budú
rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej
advokátskej komory.
V prípade, že sa niektoré ustanovenia zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo neuplatniteľným,
nemá ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných
ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať tak, aby bolo neplatné,
neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené ustanovením, ktoré zachováva vecný
obsah, účel a zmysel zmluvy zostáva zachovaný. Do doby, pokiaľ nebude takáto dohoda uzatvorená,
rovnako, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo
nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy, a ak také nie sú, potom sa použijú ustanovenia
slovenských právnych predpisov, pričom sa použijú také, ktoré zodpovedajú kritériám
predchádzajúcej vety.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové
informácie a obdobné informácie majú dôverný charakter a sú predmetom obchodného tajomstva
a nebudú zverejňované tretím osobám bez predošlého písomného súhlasu povoľujúcej zmluvnej
strany.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali,
porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle prejavenej vážne, určito
a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Hrachove, dňa .......................

____________________
Obec Hrachovo
Ondrej Knechta, starosta obce

V Rimavskej Sobote, dňa 11.11.2020

_______________________
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Tibor Papp, konateľ
Pavel Törköly, prokurista
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Prílohy:
P1: Identifikácia OZV
P2: Systém zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu platný na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2024
Príloha č.1
Zmluvné strany potvrdzujú, že majú uzatvorenú platnú zmluvu s OZV NOWAS s.r.o.
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