ZMLUVA o ZNEŠKODNENÍoDPADU
č.1712012

Čt. t
Účastníci zm|uly
1.

2.

Prevádzkovate|':

Sídlo:
ICO:
DIČ:
zastúpená:
bankové spojenie:
č. účtu:
č. tel.:

obec Lubica

Gen.Svobodu 127'059 71 LUBICA
319 425 47
2020109834
Ing. Peter Repčák, starosta obce
DEXIA banka a.s' Liptovský Mikuláš
1671063001/5600
052 1468001I
(ďalej len prevádzkovatef)

Dodávatel':
obec Batizovce
Štirova29/2,059 35 BATIZOVCE
Síd'."
ICO:
003261.19
DIC:
2021212655
Zastúpená:
Ir an Čičmanec.starosta obce
bankové spojenie: VUB a.s., Poprad
č. účtu:
25623-56210200
052 /71 58 196
č' tel.:
(ďalej len dodávatef)

ltzatváraji

v

zmysle ustanovenia

s nasledovným obsahom

$ 269 ods. 2

obchodného zákonníka túto Zmluvu

Člu

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je závázok prevádzkovatel,a, za podmienok v tejto zmluve
dohodnutých, priebežne odoberať od dodávatel'a všetky druhy odpadov v zmysle rozhodnutí:
Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorátu ŽP Košice, odbor integrovaného povol'ovania
a kontroly _ Integrované povolenie č. 1007/85-oPI</2004-Mi č,.l. 51 042 01 04 zo dňa
2.7.8,2004 zmenené rozhodnutím č. 756l83-oIPK/2005.Mi/5.7 042 01 04 27 zo dňa
25.04,2005 zmenené č. 1132/180-oPW2006.Bel570420104lZ2 zo dňa 01.06.2006 a tieto
zneškodňovať skládkovaním na skládke odpadov Lubica.

Čl. ur
Práva a povinnosti prevádzkovatel'a
1. Prevádzkovateť sa zavázuj e preberať od dodávateťa, ukladat' a zneškodňovat' odpady
uvedené v čl. II tejto zmluvy na Skládke odpadov v Lubici a to v zmysle schváleného
Prevádzkového poriadku skládky'
2' PrevádzkovaÍel', prípadne ním určený pracovník prevádzkovatel'a, je jedine oprávnený
určovat'čidovezený odpad zodpovedá kategórii odpadu v zmysle č1. II tejto zmluvy.
3. Prevádzkovatel' je oprávnený v prípade, že zmluvný dovozca odpadu dodávatel'a poruší
povinnost' očistit. svoje vozidlo pri odchode zo skládky, toto vozidlo z areálu skládky
neDreDustit'.
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štatistickým úradom za predchádzajúci rok, alebo po oznámení devalvácie a to od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení. Rovnako má právo upraviť dohódnutú
cenrr v priamej závislosti od zvýšenia cien energie a pohonných hmót. Takúto úpravu ceny
je však prevádzkovateť povirrný oznámit' dodávatel'ovi spolu s jej odÓvodnerrím najneskÓr
súčasneso zaslaním |aktúry za predchádzajúci mesiac.

Čl. vr
Doba trvania zmlury
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitús platnost,ou od 01.01.2012.
2. Prevádzkovateť je oprávnený od zmluvy odstúpit' pri závažnom porušenízmluvy zo strany
1. Táto

dodávatel'a.

zmluvy dodávateťom sa povaŽuje:
a) opátovné nedodrŽanie kategórie odpadu dodaného na uloŽenie

3. Za závažné porušenie

v zmysle č1. lI tejto
zmluvy,
b) opátovné nesplnenie povirrnosti čistenia vozidla dovážajúceho dodávatel,ovi odpad na
skládku,
c) opátovné neodstránenie odpadu na písomnú výzvu prevádzkovatel,a,
d) nesplnenie povirrnosti úhrady faktúry za uloženie odpadu, a to ani po písomnej výzve
prevádzkovatefom.
4' odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje. odstúpenie od zmluvy je účirméodo dňa
doručenia oznámenia prevádzkovate|a o odstúpeníod zmluvy dodávaterovi.
5' Túto zmluvrr móže každá zo zmluvných strán vypovedat' bez uvedenia dóvodu,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začínaplynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručenívýpovede druhému účastníkovizmluvy.
Čl. vrr
Záv erečnéustanovenia zmlulT
Pokial. v tejto zmluve nie je ustanovené inak' riadia sa právne vzÍ,ahy z nej vyplývajúce
ustanoveniami obchodného zákonníka'
2. Zmluvu moŽno meniť alebo dopÍnat. len písomnými dodatkami a to po dohode oboch
účastníkovzmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, Že Si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali,sjej obsalrom
súhlasia a Že bola uzatvorená podl,a ich skutočnej, vážnej a slobodnej vóle, nekonali
v tiesni a ani za nápadne nevylirrutných podmienok.
4. Zm\lva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdého účastníkazmluvy.
5. Zmluva nadobúda platnost' a účinrrost'dňom jej podpisu štatutámymi zástupcami.
1.

V I'ubici.

dňa 12.1'2.2011

Za prevádzkovateLa:
Ing. Peter Repčák
starosta obce
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Za dodáv ate|' a:
Ivan Cičmanec
starosta obce

