
zMLUvA o sPoLUPnÁct PRI ZBERE použtrnrro šarsrv,q, ó.20t2020
uzafuorená Podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (d'alej len,oZmluva,,)

Zmluvné strany:
Mesto lObec/: Bohdanovce

Osoba oprávnenájednať
vo veciach zmluvných: Marta Gamrátová
vo veciach technických: Marta Glfrnrátová
(d'alej v zmluve len ,, mesto '')

Sídlo:
Zastúpené
ICO:

a

Názov
Sídlo:

Bohdanovce 142
Marta Gamrátová
00323985

Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Jalstká 5 ,04022 Košice

Zastúpené: MarošLesičko
Číslo úotu : SK96 0900 0000 0050 7571 6014tČo: 46839 267
Mobil: 09071175633
e-mail: maroslesicko@gmail.com
Osoba oprávnenájednať
vo veciach zmluvných: Maroš Lesičko
vo veciach techniclrych: Maroš Lesiěko
(d'alej v zmluve len ,, oprávnend osoba '')

Zložky komunálneho odpadu :

Katalógové ěíslo Názov odpadu Kategória odpadu:

;ilň , il;;,-------,----,---- o
20 01 1l 1extílie o
Uvedené zloŽkY komunálneho odpadu budú občania umiestňovat' do špeciálnych zberných nádob vovlastníctve oprávnenej osoby.

I. Predmet zmluvy

oPrávnená osoba bude vYkonávať zber a prepravu uvedených zložiekkomunálneho odpadu vmestevo svojich zbených nádobách, ktoré budú umiestneně na miestach odsúhlasených mestom/obcou/"Bohdanovce a to Pre spol. MMP\, s.r.o (d'atej len ,,spracovateť,,), ktorá bude vykonávaťzhodnotenie a zneŠkodňovanie uvedených ztoži,ek. 
"ro 

piáái.aení a prečistení budú následneposkytované charitám, detským domovom a útulkom pte zviěratá,



II. Podmienky zmluvy

1. OPrávnená osoba na vlastné náklady vykoná zber, prepravu a spfacovatel' zhodnotenie alebo
zneŠkodnenie zloŽiek komunálneho odpadu katalógové ěísla uvedené v článku I. tejto zmluvy.

2. OPrávnená osoba zabezpeéi na vlastné náklady špeciálne zbemé nádoby, ich rozmiestnenie a
ÚdrŽbu zbemých nádob. Oprávnená osoba odstráni zistené závady na zberných nádobách do 24
hodín od ich zistenia a nahlásenia na vlastné náklady. Špeciálne zbemé nádoby budú jasne
oznaéené pre aký druh odpadu sú urěené a návodom na ioh uživanie.

3. Rozmiestnenie zberných nádob bude dohodnuté a písomne odsúhlasené
mestom/obcou/.Bohdanovce. AkékolVek zmeny v poěte a rozmiestneni zbemých nádob si zmluvné
strany odkonzultujú a odsúhlasia..

4. OPrávnená osoba v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpeéi ich opravu
prípadne dodá nové zberné nádoby na vlasfiré náklady.

5. UloŽením odPadu do zbernej nádoby sa oprávnená osoba považuje za d'alšieho držiteíaodpadu v
zmysle § 2 ods. 3 zilkonaé.223/200l Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

6. Mesto/obec/ prenecháva oprávnenej osobe bezplatné uživanie pozemkov, na ktorých budú
postavené zbemé nádoby v množstve.,1..., kusov.

7. Frekvenciavyprázdňovania zbernýchnádobjedohodnutánaminimálnejeden razzamesiac.
8. Po ukonČení tejto zmluvy oprávnená osoba odstráni zbeménádoby zužívanýchpozemkov.

9. Oprávnená osoba písomne doruěí Mestu/obci/...,Bohdanovce...,.... informáciu o
mnoŽstve vyzbieraného textilu a šatstva za obdobie kalendárneho roka. Informáciu oprávnená

osoba doruěí v lehote do 1 5. j anuára nasledujúceho roka.

III. Cena

Mesto/obec...Bolrdanovce.,./ sa zavázuje zaplatiť oprávnenej osobe sumu za umiestlrenie zberrrej
nádobY avývoz odPadu z korrtajnerov. Dohodrrutú sumu čiástkovou platboLr a to polročne čiastkovort
úlrradoLr alebo jeclrior ázovo za celý rok vopred na základe vystaverrej iaktúry.

Polroěné platby: LZbemáNádoba - 60.00€

Ročnéplatby: l.ZbemáNádoba - 120.00€

IY. Doba platnosti

1. Táto zmluva sauzafutátana dobu neurěitú.



V. Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu možno zrušit':

l. VýPoved'ou, zo strany oboch účastníkov zmluvy v 1-nresačnej výpovedtrej dobe, ktorá zaěína
plynúť prvýrn driom nasledujúcelio mesiaca po jej doručerrí,

2. Doliodou zmluvrrýclr strán kedykol'vek.

y, záv erečné ustanovenia

L Zmeny a doplrrky tejto zrnluvy rnóžu byt' urobené len písomnou formou, so súlilasom obiclvoch
zrnluvných strán.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyliotoveniach, z ktolých každý má povahu originálu. Každá
znrluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Právrre vzt'ahY touto zmluvou lleupraverré sa brrdú riadiť príslušnýrni ustatroveniarni obclrodrrélio
zákonníka azákona o odpadocli a iclr príslušrrýrni novelizáciami platnýrni na území Slovenskej
republiky.

4. Zmllve obidve strany rozumejút a súhlasia s jej textoni a obsalrom, čo potvrdzujú svojirni podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platrrosť driom podpisu štatutárnymi zástupcarni oboclr zrnluvných strán a

ťtČitrnost' driom rrasledujúrcirrr po dni jej zverejnenia na webovom sídle rnesta.
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Mesto /obec/
}

Maroš Lesiěko MMPR,š


