ZMLUVA

o d'alšej spo|upráci pri separovanom zbere odpadov.

Čl.1 Zm|uvné strany
Zhotoviteť
1.

:

Technické služby Mesta Svit
- riaditel'

v zastúpení : Ing. Jú|ius Žiak
ICO : 00186864
IC DPH 5k2021212545
č. účtu: 1946602656/0200
bank. spojenie : VÚB Poprad

objednávateť

:

: Batizovce
v"zastupení: Ivan Čičmanec- starosta
ICO :00326119
IC DPH
č' učtll :25623 - 56210200
bank. spojenie : VUB Poprad

2. OBEC

:

Č|. 2 Predmet zm|ulry

l.

Predmetom mlluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní separovaného
zberu odpadov v súlade so zákonom č 223/2001 Z'z. o odpadoch a jeho doplnení v
znení neskorších predpisov a katalógu odpadov. Jedná sa o odplatný
ýkon zberu,
prepravy a následné zhodnocovanie vyseparovaných zloŽiek odpadov,
a to

odpadov

:

kat. číslo: 200101
150101

.

papier a lepenka
- obaly z papiera a lepenky
200139 plasty
150102 obaly z plastov
200102 - sklo
150103 - obaly zo skla
150104 _ kovové obaly
150105 / ďalej len nakladanie s odpadmi

VKM

/.

Čl. 3 Práva a povinnosti zmluvných strán
Technické služby Mesta Svit

:

ZabezpeěiazberseparovanýchzloŽiekpodl,apredloŽenéhokalendárazberu
v jednotlivých obciach'

separovaného odpadu

Sa zavázujú vykonávať nakladanie

s uvedenými odpadmi

v súlade s platnými právnymi

predpismi.

Majú nárok na nevyhnutnú súčinnosťZo Stlany objednávatel'a.
4.

počtu kalendárov
Zabezpeěta na žiadosťobce a r-ra náklady obce vytlačenie príslušného
zberu ieparovaného odpadu na príslušnýkalendámy rok .
danú
Zabezpečia zhodnotenie vyseparovaných komodít v organiZácii oprávnenej na
čirrnost, podl,a výhodných cenových ponúk.
Prehlasujú' Že príslušnýmisúhlasmi sú oprávnené nakladať s dotknutými kategóriami
odpadov.

1

počtu
Zabezpečla prepočet mnoŽstva zhodnotených komodít pod|a aktuálneho
ob;watefov za kalendámy rok a nahlásia obci.

V prípade, ak zhotoviteť z určitých dóvodov nemóŽe.v dohodnutom termíne realizovať

ptneni" preametu zmluvy je povirurý bezodkladne irrformovať objednávatel.a a realizovat.
ivoju povirrnosť čo v najkratšom čase a dohodnutom termíne.

Obec

:

l.

Zabezpeóí'aby zberné nádoby na separovaný zber boli využívanévýhradne na daný
účel. ttoré sanaďalej povaŽujťl zabezodp\aÍný nájom , dané z prostriedkov RF,
vlastníctvom TS Mesta Svit.
Že poskytne plnú súčinnosťzhotoviteťovi pri nakladaní s odpadmi a
'
zároveň zapIatí Zhotovitel'ovi ťakturovanúodplatu.

Sa zavázuje

-t.

Zabezpeči potrebné informácie a propagáciu separovaného zberu v obci a
bezodtladne nahlási navýšenie zberných kontajnerov na dlhodobé využívanie.

4.

Zabezpečímaximálnu spoluprácu pri výkone predmetu zmlur'ry.

Písomne oznámi presné stanovištia nahlásených počtov kontajnerov na plasty,
papier, sklo a d'alšie navýšenie zberných nádob na dlhodobé vyuŽívanie.
6. NahláSi aktuálny počet obyvateťov k 31.12.

pre výpočet poplatku.

1

končiaceho roka, ktoý bude podkladom

Nahlási v prípade záujmu počet kusov na vylačenie zberových kalendárov na daný
rok' na nríklady obce.

Zabezpeči osobu na overenie a potvrdenie počtu vysypaný ch l vyvezenýchl
kontajnerov, vriec , kuka- nádob, ktoré budú podkladom pre fakturáciu nad
rámec
stanoveného poolatku .

Čt. + P|atobné podmienky

l.

obec Batizovce je stanovený
p|asý 22 ks'papier0ks, sklo 16ks

Poplatok pre
-

na počet kontajnerov telefonicky nahlásených
-

a narok2012 činí4 906 €

bez DPH.

Poplatok nad nahlásenj poČet .
- kontajnerov v tejto zmluve je stanovený nahodnotu4€za

.

poplatok na manipuláciu
DPH.

- poplatok zajednu

s

jedným vrecom je stanovený

kuka-nádobu na SZje stanovený na

kusbezDPH'

na

0,5

0,3 €

zakus bez

€ za kus bez DPH.

Poplatok obci bude fakturovaný mesačne, splatnosť ťaktúryje 14 dní .

)

-'t.

Množstvo komunálneho odpadu zo separovaného zberu sa roztátana obce podl'a
počtu
obyvatel'ov po uplynutí kalendárneho mesiaca na ziíklad e vážnych
1ístkov zo sklaáky.
s-ye.uyae podl'a počtu obyvatel'ov pripočítanýaj prepočet km / TS -Doprava .
ISkládka
l;jl9
t]svit /
Cena, ktorú zhotovitel' vyfakturuj e objednávateťovi bude vyúčtovaná len
na základe
skutočne vyvezeného množstva'

Alikvotný príspevok z Recyklačnéhofondu po obdrŽaní Technickými
sluŽbami .
prepočítaný na počet obyvatel'ov a presunutý na účetobce.

br"rde

obec sa vzdáva príjmov z predaja vytriedených komodít v prospech T S Mesta Svit,
pokrytie zhodnotenie odpadov , skládkovanie nebezpečných odpadov / pneumatiky,
obaly s obsahom nebezpečných látok, ...

r-ra

Č|. 5 Záverečné ustanovenia

l.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnocerurých vyhotoveniach, Z ktorých dve vyhotovenia
obdrŽí zhotoviteť a jedno vyhotovenie obdrŽí objednávatel'.

) Zmluvné strany prehlasujú, Že sú spósobilé

na právne úkony' zmluvu uzatvorili na
základe slobodnej vóle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si riadrre prečítali'porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s
obsahom tejto zmluvy túto vlastnoručne podpisujú.

3.

Zmluva ie olatná od 01.01.2012 na dobu neurčitú.

4.

Vypovedanie zmluvy je moŽné uskutočniť len písomnou formou v trojmesačnej
výpovednej lehote, ktorá začínaplynút'prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume
up1atnenia výpovede.

5.

Zmeny a doplnky zmluvných podmienok je moŽné meniť iba písomnou formou dodatku.

6.

Zhotovitel'si lryhradzuj e právo v prípade inflácie upravit, dohodnutú cenu v tejto
zmluve v závislosti od miery inflácie oznámenej oficiálne za predchádzajúci rok
'
Slovenským štatistickým úradom a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po tomto
oznámení.

Vo Svite

:
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a
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