Brantner Altgas, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odst. 2 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v aktuálnom znení
Obec Bohunice
č. 103
018 52 Bohunice
IČO
DIČ
Bankové spojenie
č. účtu
Zastúpený

: 36 11 56 22
: 2021487391
: Primabanka Slovensko, a.s.
: SK54 5600 0000 0044 9781 2001
: Ing. Peter Hajdúch

(ďalej ako „Pôvodca odpadu“)
a
Brantner Altgas s.r.o.
Dukelská štvrť 1401
01841 Dubnica n/Váhom
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
č. účtu
Zastúpený

: 36 334 081
: SK2021796634
: Tatra banka, a.s., Bratislava
: 2622845453/1100 EUR
: Mgr. Bibiana Olášová, ekonóm spoločnosti

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro , vložka č.14477/R
(ďalej ako „Odberateľ“)
uzatvorili túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok

1.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie odberu a následného zhodnotenia odpadu kategórie „O“
uvedeného v Prílohe č. 1, (ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) v zmysle platného
rozhodnutia vydaného Obvodným úradom ŽP v Trenčíne OU-IL-OUŽP-2016/0000377-005 OND z
17.02.2016.
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2.
Miesto plnenia
2.1. Prevádzka na zber a zhodnocovanie odpadov:
Brantner Altgas s.r.o., Areál ZŤS, budova DU 34, Dubnica nad Váhom
3.
Záväzky zmluvných strán
Odberateľ za zaväzuje
3.1
3.2
3.3
3.4

Prevziať odpad v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch svojej prevádzky
v areáli ZŤS Dubnica nad Váhom, budova DU 34 a zabezpečiť zváženie odpadu.
Pri odbere odpadu vystaviť „Protokol o odbere“, ktorý bude obsahovať druh a množstvo
dodaného odpadu ( v tonách ).
Zabezpečiť zhodnotenie odpadu uvedeného v Prílohe č. 1 v súlade s platnou legislatívou v
odpadovom hospodárstve.
Do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, najneskôr však do skončenia nasledujúceho
kalendárneho štvrťroka a po vzájomnom odsúhlasení dodaných množstiev vystaviť potvrdenie
o zhodnotení dodaných odpadov R3 –materiálové zhodnotenie.
Pôvodca odpadu sa zaväzuje

3.5. Oznámiť Odberateľovi druh a množstvo odpadu podľa bodu 1.tejto zmluvy, ktoré požaduje
odobrať a zhodnotiť.
3.6. Odovzdať dohodnutý odpad v dohodnutej forme.
3.7. Oboznámiť Odberateľa so spôsobom zberu a triedenia odpadu po jeho vzniku.
3.8. Uhradiť dohodnutým spôsobom Odberateľovi faktúru za vykonanú službu.
3.9. Dodržiavať legislatívne predpisy platné pre nakladanie s odpadmi a odovzdávať iba dohodnutý
druh odpadu uvedený v Prílohe č. 1.
3.10. Zabezpečiť odváženie odpadu samostatne pred jeho odovzdaním Odberateľovi, v opačnom
prípade akceptuje hmotnosť odpadu určenú Odberateľom.
4.
Plnenie zmluvy
4.1. Odberateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy po dobu jej platnosti na základe písomnej
objednávky Pôvodcu odpadu.
5.
Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.3. Platnosť zmluvy končí:
a) Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.
b) Uzatvorením inej vzájomnej zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany tak dohodnú.
c) Ak Odberateľ stratí oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy.
5.4. Obe zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy z druhej
strany:
a) Za závažné porušenie zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje:
- nesplnenie si povinnosti Odberateľa podľa bodov 3.1. až 3.4.
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b) Za závažné porušenie zmluvy zo strany Pôvodcu odpadu sa považuje:
- nesplnenie si povinnosti úhrady faktúry za odber odpadu viac ako 14 dní od jej
splatnosti,
- nedodržanie kategorizácie odpadov v zmysle Prílohy č.1.
5.5. Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomne doporučeným listom, doručeným na
poslednú známu adresu príslušnej zmluvnej strany. V odstúpení od zmluvy sa musia uviesť
konkrétne dôvody s odvolaním sa na príslušné ustanovenia tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od
zmluvy nastávajú v momente doručenia takéhoto prejavu vôle druhej zmluvnej strane alebo
v momente, keď ho táto zmluvná strana odmietne prevziať.
6.
Cena a platobné podmienky
6.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou, v zmysle Zák. č. 18/1996 Zb. a tvorí
Prílohu č.1 tejto zmluvy.
6.2. Pôvodca odpadu je povinný zaplatiť Odberateľovi za zhodnotenie odpadu podľa dohodnutej
ceny a podľa „Protokolu o odbere“.
6.3. Úhrada za zhodnotenie odpadu je splatná na základe faktúry vystavenej Odberateľom.
6.4. Pôvodca odpadu je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Odberateľa v termíne do 14 dní
od jej vystavenia.
6.5. V prípade omeškania s úhradou faktúry má Odberateľ právo účtovať Pôvodcovi odpadu úroky
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
6.6. Odberateľ má právo zadržať Pôvodcovi odpadu sumu do výšky vyfakturovanej DPH v prípade,
že sa bude nachádzať v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na
zrušenie registrácie DPH uverejneného na portáli Finančného riaditeľstva SR, až do doby
vymazania zo zoznamu, bez nároku dodávateľa na penále z omeškania zo sumy vyfakturovanej
DPH.
7.
Podklady zmluvných strán
7.1. Plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1. bude Odberateľ zabezpečovať na základe
Rozhodnutia štátnej správy o povolení prevádzkovania zariadenia na zber a zhodnocovanie
odpadov v súlade s ustanovením § 97 ods. 1 Zákona č. 79 / 2015 Z. z. o odpadoch.
8.
Prevzatie zodpovednosti, náhrada škody
8.1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z Pôvodcu
odpadu na Odberateľa v deň prevzatia odpadu.
8.2. V prípade porušenia povinností uvedených v bode 3.8. tejto zmluvy bez predchádzajúcej
dohody zmluvných strán je Pôvodca odpadu povinný nahradiť škodu Odberateľovi, ktorá mu
takýmto spôsobom vznikla
8.3. Zmluvné strany sú povinné počas a po skončení platnosti zmluvy zachovať obchodné tajomstvo
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
9.
Osobitné dojednania
9.1.

V prípade zmeny platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve majú obe zmluvné strany
právo požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré budú vyplývať z nových
právnych predpisov. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú v nej vyslovene
upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
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platných v Slovenskej republike, ktoré je možné na predmetné vzťahy aplikovať (ide
o ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve).
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží pôvodca odpadu
a jedno vyhotovenie odberateľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke obce.
Zodpovedný za technické záležitosti u Odberateľa:
Ing. Miloš Galia, mobil.: 0910 833 134, e-mail: milos.galia@brantner.com
Zodpovedný za technické záležitosti u Pôvodcu odpadu:
Ing. Peter Hajdúch, mobil 0911 092 274, e-mail: starosta@obecbohunice.sk
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že predstavuje prejav
ich slobodnej a vážnej vôle, a že ju neuzatvorili za jednostranne nevýhodných podmienok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 25.04.2017
Za Odberateľa odpadu:

Za Pôvodcu odpadu:

.............................................
zastúpená na základe splnomocnenia
Mgr. Bibiana Olášová, ekonóm spoločnosti

............................................
Ing. Peter Hajdúch
starosta obce
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Príloha č.1
k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu
uzatvorenej medzi
Pôvodcom odpadu:
Odberateľom:

Obec Bohunice , č. 103, 018 52 Bohunice
a
Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401 , 018 41 Dubnica nad Váhom

Zmluvné strany sa dohodli:
Pôvodca odpadu si bude dovoz odpadu zabezpečovať vlastnou dopravou, resp. vo vlastnej
réžii.
2.
Cena za zhodnotenie odpadu
1.

P. č.

Kód odpadu

Názov odpadu

Kat.

Cena €/tonu

1.
20 01 38
O
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

20,-

3.

Špecifické podmienky odpadov určených na zhodnotenie

3.1

Všetky dodané odpady musia byť len odpadmi zaradenými v kategórii ,,O“ v zmysle
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365 / 2015, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov.
Odpady nesmú obsahovať prímesi skla, kameniva a zeminy, kovov s výnimkou štandardných
spojovacích materiálov ( klince, šrauby, drôtové spoje, pánty, kľučky ... ), molitanu, textílii
a iných materiálov z čalúnenia, polystyrénového izolačného materiálu, plastov, plastových
fólií s hliníkovou vrstvou, streč fólií, viazacích PP - pások (okrem pások na zviazanie balíkov),
nebezpečných látok a PVC. Drevené okenné rámy musia byť dôkladne očistené od skla
a gumy. Drevené nábytky budú dodané v rozloženej forme.
V prípade výskytu nežiaducich prímesí podľa bodu 3.2 v odovzdanom odpade, Pôvodca
odpadu zabezpečí na vlastné náklady ich odvoz a zneškodnenie.
Odpad musí byť v suchom stave (max. vlhkosť 10%).
Jednotlivé dodávky musia byť doložené dodacím listom Pôvodcu odpadu.

3.2

3.3.
3.4.
3.6.

V Dubnici nad Váhom, dňa 25.04.2017
Za Odberateľa odpadu:

Za Pôvodcu odpadu:

.............................................
zastúpená na základe splnomocnenia
Mgr. Bibiana Olášová, ekonóm spoločnosti

............................................
Ing. Peter Hajdúch
starosta obce
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