ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA č. 2402/2016
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva")
Zmluvné strany:
Mesto /Obec/: Obec Zemplínska Teplica
Sídlo:
Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpené
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka
IČO:
00332194
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: Mgr. Jozefína Uhaľová
vo veciach technických: Mgr. Jozefína Uhaľová
(ďalej v zmluve len „ obec ")
a
Názov
Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Sídlo:
Jaltska 5 , 04022 Košice
Zastúpené: Maroš Lesičko
Číslo účtu : SK96 0900 0000 0050 7571 6014
IČO:
468 39 267
Mobil:
0907/175633
e-mail:
maroslesicko@gmail.com
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: Maroš Lesičko
vo veciach technických: Maroš Lesičko
(ďalej v zmluve len „ oprávnená osoba ")

I. Predmet zmluvy
Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu v obci vo
svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou Zemplínska
Teplica a to pre spol. MMPR, s.r.o (ďalej len „spracovateľ "), ktorá bude vykonávať zhodnotenie a
zneškodňovanie uvedených zložiek. Po pretriedení a prečistení budú následne poskytované charitám,
detským domovom a krajinám postihnutých vojnou.
Zložky komunálneho odpadu:
Katalógové číslo
Názov odpadu
Kategória odpadu:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 01 10
šatstvo
O
20 01 11
textílie
O
Uvedené zložky komunálneho odpadu budú občania umiestňovať do špeciálnych zberných nádob vo
vlastníctve oprávnenej osoby.

II. Podmienky zmluvy
1. Oprávnená osoba na vlastné náklady vykoná zber, prepravu a spracovateľ zhodnotenie alebo
zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu katalógové čísla uvedené v článku I. tejto zmluvy.
2. Oprávnená osoba zabezpečí na vlastné náklady špeciálne zberné nádoby, ich rozmiestnenie a
údržbu zberných nádob. Oprávnená osoba odstráni zistené závady na zberných nádobách do 24

hodín od ich zistenia a nahlásenia na vlastné náklady. Špeciálne zberné nádoby budú jasne
označené pre aký druh odpadu sú určené a návodom na ich užívanie.
3. Rozmiestnenie zberných nádob bude dohodnuté a písomne odsúhlasené obcou Zemplínska Teplica.
Akékoľvek zmeny v počte a rozmiestnení zberných nádob si zmluvné strany odkonzultujú a
odsúhlasia..
4. Oprávnená osoba v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpečí ich opravu
prípadne dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady.
5. Uložením odpadu do zbernej nádoby sa oprávnená osoba považuje za ďalšieho držiteľa odpadu v
zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
6. Obec prenecháva oprávnenej osobe bezplatné užívanie pozemkov, na ktorých budú postavené
zberné nádoby v množstve 1 kus.
7. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne.
8. Po ukončení tejto zmluvy oprávnená osoba odstráni zberné nádoby z užívaných pozemkov.
9. Oprávnená osoba písomne doručí Obci Zemplínska Teplica informáciu o množstve vyzbieraného
textilu a šatstva za obdobie kalendárneho roka. Informáciu oprávnená osoba doručí v lehote do 15.
januára nasledujúceho roka.

III. Cena
Obec sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej osobe sumu za umiestnenie zbernej nádoby a vývoz odpadu
z kontajnerov. Dohodnutú sumu uhradí jednorázovo za celý rok vopred na základe vystavenej faktúry.
Štvrťročné platby: 1. Zberná Nádoba

- 30.00 €

Polročné platby:

1. Zberná Nádoba

- 60.00 €

Ročné platby :

1. Zberná Nádoba

- 120.00 €

IV. Doba platnosti
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V. Zrušenie zmluvy
Túto zmluvu možno zrušiť:
1. Výpoveďou, zo strany oboch účastníkov zmluvy v 1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení,
2. Dohodou zmluvných strán kedykoľvek.

V. Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou, so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a zákona o odpadoch a ich príslušnými novelizáciami platnými na území Slovenskej
republiky.
4. Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta.

V Zemplínskej Teplici, dňa 5. 12. 2019

....................................................................
Obec Zemplínska Teplica
Mgr. Jozefína Uhaľová

V Košiciach dňa 10. 12. 2019

.............................................................
Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.

