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Zn‘Iuva Č. 017/20211WR
ZmIu‘né strany

PÓVODCA ODPADU (‚[alej /en ..pórodea ;
Názov: Obec Beladice
Sídlo: Obecný úrad Beladice
Gaštano‘á 167
951 75 Beladice

ZHOTOVITEB
Názov: W‘aste Recyclin2, a. s.
Sídlo: Továrenská 49
95300 Zlaté Moravce

Výpis a OR: OS Nitra, odd. Sa. vl. Č. ‚006 IJN
Výpis z OR:
V zastřeni: Stanislav Ondrejka predseda predsl.
Splnomocneny
Ing. Angelika Hudecová podprcdseda pr. Tecli.zástupca.
IČO:360l6268
iČo: 00307769
DIČ: 2020063881
DIČ: 2021031843
IČ DPH: 31(2020063881
IČ DPH:
Banka: Tatra Banka Nitra
Banka: VÚB Banka
Č.účtu: 2629290526 1100
Č účtu:
IBAN 51(07‘ 100 0000 0026 2929 0526
Tel.: 037 642 6225. 0907 50] 433
Tel.: 037 6330227. 0904 200 005
Fax: 037 642 6226
E-mail: podatelna aobecbeladice.sk
E-mail: wastet~.wašttrttytthi~.sk
v zmysle * 269, ods. 2 Obchodného zikonnika uzat“árajú túto zmiuvu za nasledo‘ ných podmienok:
-

.

—

Člňnok I. Predmel zni 1uv3
Zhotovitel‘ zabezpečiv zmysle Zákona Č. 792015 Z.z.. o odpadech ao zmene a doplneni niektorých zákonov
Konsolidované zilenie .pre póvodcu odber, prepravu. ďalšie nakladanie a zneškodnenie odpadov v ro7sahu
podľa prilohy Č. I. ktorá tvorí neoddclitcrnú súČasť tejlo zmluv)
1.2. Sučast‘ou nakladania s odpadmi je aj potreba vykonania analytických kontrol odpadov v zmysle ~ IS
v rozsahu podľa prilohy Č. 19 Vyhlášky Č. 310/2013 v akreditovanom laboratoriu. Zhotoviteľ zabezpečí tůto
potrebu a bude ju riešiť v jednotlivých krokoch po konzultáciách s tec nick) ni zástupcorn póvodcu.
.].

Článok II. Cena a platobné podmienky
2. I Cena za plnenie je stanovená ako cena dohodou. v zmysle Zákona Č. 18 1996 Z. a. o cenách a je uvedená
v prilohe Č I. Ceny sů bez DPH.
2.2. Cena za odber vzorky, jej prepravti a analýzu v nnysie Čt. I. bodu ‚.2 bude určená pri objednávke.
2.3 Zmluvne strany sa dohodli. že cenu plnenia predmetu zmluvy bude zhotoviteF vyuČtovávať daflovym
dokladom fakturou, splatnosť faktúry je 14 dni.
Článok Ill. Zě“ázky zmluvných strán
3.1. Pri odbere odpadu sa zhotovitel‘ zav~zuje vy stavit‘ ..Protokol a odbere odpadtr. ktorý obsahuje najmI! dátum
odberu. druh, množstvo odobratého odpadu. pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vvstaviť
..Sprievodný list nebezpečného odpadď‘ (ďalej len SLNO). podľa vyhlášky MŽP SR Č. 366/2019 a 310 2013
Z.z.
3.2. Původca sa zaväzuje odovzdat‘ odpad na zncškodnenie ve vyhovujúcich obalech Obaly s odpadom kategórie
N označiť identiflkačn)m listem nebezpečného odpadu. Pri riešeni zhromažd‘ovania odpadov v mieste vzniku.
poskytnutí materiálových ako i organizačných a mých súvisiacich legislativnych opatreni. sa zbotoviteľ
zavazuje (na požiadanie) k úzkej spolupráci. Pri prvom adhere odpadu predložiť sáhlas na nakladanie
s nebezpečným odpadem.
3.3. Původca sa zavazuje nahlásíť zhotoviteľovi v predstihu dvoch dní druh a množstvo odpadu. ktor5 je putrebne
zneškodniC.
3.4. Póvodca umožní zliotoviteľovi. resp. nim povereným iretim osobám vstup do areálov preváclzky.
3.5. Póvodca sa zaväzuje. že bude v určených obalech odovzdávat‘ len deklarovaný odpad.
3.6 Zhotovte]‘ zabezpečí z administrativnych dÓvodov odber odpadov do pr‘ej dekády mesiaca december
každeho kalendárneho roku. Čo povodca akceptuje.
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Článok

IV. Spolupůsobenie a podklady zintuvných strán

4.1. Prevzatím odpadu od původcu preberá zhotovitel‘ zodpovednost‘ za d‘alšie nakladanie s nim.
4 “ 7a úČelom riadnej spolupráce založenej na vzájomnej dóvere sa zrnluvné strany zaWlzujů vzájornnou
sučinnosťou
4 3. Zhotovitel‘ si vyhradzuje prá‘o. v pripade zmien v technických a Iegislativnych podniienkach nieškodňovania
odpadov na predloženie nových. resp. rozširenie užexistujúcich analýz nebezpečných odpadov.
4.4. Priloha ku zmluve bude aktual;zo‘aná priebe~ie. peMa požiadaviek póvodcu a petreby zbotoviteľa a tvon
ncoddeliteľnú účasť tejto zmluvy
4.5. Ostatne dojednania. nepostihnuté touto zmluvou Sa nadia podl‘a Obchodného z~konníka SR
4.6. Zrnluva nadobuda pat os“ dňorn podpisania oprávnenýnii zástupcami oboch zmluvných strán
4.7. Platnost‘ zrnluvy je na dobu ncurčitů. Vypovedať zrnlu‘u rnó~e ktorákoľ‘ek zo zmluvných strán. a to
písomnou formou s trojrnesačnou lehotou. ktorá plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručen
druhej strane.
4.8. Zrnluvaje zhoto‘ená v 2 cxcrnplárocli prčorn každa strana obdrží pojednont

Zlaté Mora‘ce 18.01.2021
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Za póvodcu odpadi

Stanislav Ondrej ku
prcdscda predstavcnstva

PhDr. ‚lárioŽá Čik
starosta obce

Angeh‘ka Hudecová
podpredseda predsta‘enst%a
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Priloha Č. I 1‘ zmluve Č. 017/2020/WR
(‘etinik p/“Irn ad rok;, 202!. I pr/pode :mzen r ‚fo/šot;; obdob! hude upraren‘~ aktua/&oian/n;
Katalóg.
Číslo
odpadu
1801 03

Názov odpadu
Odpad. kterého zbera meškodňovanie podlieha
osobitn≤rn po~iadavkám z hľadiska nakazy

kategória

Cena za zneškodnenie
v E/kg

N

3.00 E/kg

Technické a or~anizaČné podmienky odheru
.
Uvedená cena za zneškodnenie je cena bez nákladov na prepravu.
.
Cena za prepravu je 0.80 E/km (Dukáto) a 1.55 C/km (MAN).
.
Odpady budů odoberané na ~kIade požiadavky pů‘odcu najneskčr doS dní Po obdržani požiadavk5.
.
Pri odbere nebezpe~uych odpadov bude za spracovanie legislathnych podkladov fakturo‘aná suma 5.00 E
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Za zhotovítera.

Za póvodcu

Stanisla‘ On d rejka
predseda predstavenstva

PhDr. Márío Zaci
starosta obce
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