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Zmluva

o odbere a zneškodnovaní biologickyrozložitelného odpadu

Zmluvné strany

Pôvodca:

Obchodné meno: Obec NižnýKrucov

Sídlo: Obecný úrad c.48, 093 01 Vranov nad Toplou

ICO: OO332 615

DIC: 202 0630 260

Štatutár, konatel: Mgr. Vladimíra Hermanovská

e-mail: niznykrucov@gmaiJ.com

Registrácia:

Císloúctu: 4251257001/5600

Dalejaj len ako "Objednávatel'lI

a

Poskytovatel:

Obchodné meno: EM-SAs.r.o.

Sídlo:Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Toplou

IC047 691 859

DIC:2024038511

Registrácia: vložka císlo 30149/P odiel: s.r.o.

Úradné císlo: STOD-VT60-SK

Konatel: Peter Lengvarský,tel: 0907 680 228

LadislavTóth, tel: 0940 319 997

e-mail: emsa.s.r.o@gmaiJ.com

Císloúctu : 5053325442/0900

IBAN:SK2409000000005053325442
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Uzatvárajú

Zmluvuo odbere a zneškodnovaní biologickyrozložitelného odpadu "dalej len ako odpadli
v zmysle zák.c.223/2001 Z.Zo odpadoch a v zmysle Nariadenia EPa Rady ESc. 10G9/2009
Z21.10.2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedl'ajšíchživocíšnych
produktov a odvodených produktov neurcených na ludskú spotrebu a ktorým sa zrušuje
nariadenie ESc.1774/2002"nariadenie o vedlajších živocíšnychproduktoch Ú.VEÚL300,
14.11.2009"

1. Predmetom zmluvyje zber, preprava a manipulácia s biologicky
rozložitelného kuchynského a reštauracného odpadu, kategória 3, katalógové
císlo 200108,200125.

~ 2. Podla cl. 2 nariadenia komisie c. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Radyc.ll0G9/2009 je kuchynskýodpad vymedzený
ako všetok potravinový odpad vrátane použitelného potravinového oleja,
ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane
kuchýn v spolocných stravovacích zariadeniach a kuchýn v domácnostiach.

3. Pôvodca kuchynského odpadu zabezpecí prevzatie a výmenu prepravných
nádob od poskytovatela, zber a sústredenie odpadu do prepravných nádob
v dohodnutom termíne, ktorý bude oznámený pôvodcovi kuchynského
odpadu poskytovatelom, zamedzenie výskytufólií, obalov, chemikálií, kovov
a iných nežiaducich predmetov v kuchynskom odpade, podpísanie zberného
listu oprávnenou osobou.

4. Poskytovatel zabezpecí najmä dodanie a výmenu prepravných nádob v mieste
prevádzky pôvodcu, vycistenie, umytie a dezinfekciu prepravných obalov,
naloženie a odvbz prepravných nádob z miesta prevádzky pôvodcu,
potvrdenie odberu kuchynského odpadu a odvoz odpadu. Vprípade
poškodenia, resp. straty prepravného obalu zo strany pôvodcu znáša pôvodca
odpadu náklady na zaobstaranie nových obalov" 1 prepravný obal = 20€ .

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dbkladom o odpade je zberný list, ktorý
obsahuje najmä tieto údaje o odpade: den prevzatia, popis odpadu, miesto
pôvodcu, obchodné meno a adresa pôvodcu, obchodné meno a adresa
poskytovatela, meno a priezviskoodovzdávajúcej a preberajúcej osoby
pôvodcu a poskytovatela a ch podpisy.

6. Cena za zber odpadu: Kuchynskýodpad sa bude zberat v zberných
kontajneroch v objeme 20 l. Cena za zber, odvoz a likvidáciujedného
kontajnera je G,25,-€.Pôvodca resp. producent kuchynského odpadu
rešpektuje metodický pokyn MŽPa RRSR,že frekvencia zberu je daná
minimálne jedenkrát týždenne, v závislostiod teploty prostredia.

Kuvedenej cene za 1 zberný kontajner sa pripocítajú náklady na zvozodpadu (cesta
tam a spät) v sume O,G€/l ubehnutý km (prípadne dohoda) a náklady na nakládku
a vykládkuodpadu v cene 2€.
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7. Nahlásenie odberu: Producent odpadu je zodpovedný za nahlásenie množstva
vyprodukovaného kuchynského odpadu, ktorý je urcený na likvidáciu.
Producent odpadu je povinný telefonicky nahlásit požiadavku na odvoz
zberného kontajnera v prípade jeho naplnenia, ak požadovaný termín nebude
zhodný s termínom uvedeným v zbernom harmonograme.

8. Poskytovatel po uplynutí kalendárneho mesiaca na základe potvrdených
zberných listov vystaví faktúru za množstvo odpadu dodaného v príslušnom
kalendárnom mesiaci so splatnostou 15 dní odo dna jej dorucenia.

9. Poskytovatel v prípade omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je
oprávnený od zmluvy odstúpit a oznámit uvedenú skutocnost na úrad
verejného zdravotníctva.

10. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená

ju vypovedat v jednomesacnej výpovednej dobe, ktorá zacína plynút prvého

dna nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dorucení výpovede.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že platné dorucenie listiny je poštou, faxom, e-
mailom na adresu uvedenú v tejto zmluve, osobným dorucením.

12. Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu neurcitú.

13. Náležitosti záväzkového vztahu zmluvou neupravené sa primerane spravujú

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 'prípadná neplatnost jednotlivých

ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnost ostatných zmluvných
ustanovení.


