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Zmluva o vykonávaní výkupu triedeného komunátneho
odpadu

V sÚlade s $269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1gg1 Zb. obchodného zákonníka v znenĺ
neskoršĺch právnych predpisov a $ 8í ods. 1 3 zákona č. 7g/2o1 5 Z. z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorŠĺch právnych predpisov /d'atej len zákon o odpadoch/
uzatvorená medzi :

clánok l

Zmluvné strany

í . Poskytovateľ: TRAF|N olL sK, s.r.o.
Sídlo : Sidónie Sakalovej 19o/3o, Bytča o14o1
Registrovaný na okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vloŽka číslo 59447tL
lČo: 47313382
lČ DPH: SK2o23813o44
Zastúpený: lng. Jan Hába
Bankové spojenie: |BAN:sK93 o9oo oooo oo51 1795 6367

BIC/SW|FT: GTBASKBX
Kontaktná osoba : |ng. Gabriela Kremeňová Kobellová

+ 421 904 564 j 40, gabriela. kremenova@trafinoil.sk

2. Klient:

Zastúpené primátorom

Sídlo:

lČo:
DlČ:

Kontaktná osoba :

Mesto Šaľa

Mgr. Jozef Belický

Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

003061 85
2021024049

lng. Petronela ViŽdäková

referent Životného prostredia

článok ll
Uvodné ustanovenia

Poskytovatel' rnýslovne prehlasuje, Že:

a. Je odborne spÔsobilý k zaisteniu predmetu plnenia tejto zmluvy a po celú dobu
trvania tejto zmluvy zaistí platnosť všetkých oprávnenĺ, licencií a certĺfikátov,
ktoré sú potrebné na uskutočnenie plnenia zmluvy.



b' Sa riadne oboznámil s rozsahom predmetu plnenia a miestom realizácie
zmluvy.

clánok l!I

Predmet zmluvy

Mesto Šaľa v súlade so zákonom č,.7gĺ2O15 Z' z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky č. 36512015 z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, umoŽňuje
poskytovatel'ovĺ nakladanĺe so zloŽkami komunálneho odpadu uvedeného v Čl' lV tejto
zmluvy, na Území mesta Šaľa, vykonávat' jeho zber, prepravu vo svojej prevádzke na adrese:
MotosluŽby s.r.o., areál Duslo, v rozsahu podl'a Potvrdenia o registrácií vydaného okresným
úradom, odbor starostlivosti o Životné prostredĺe, Zámok 1o4, o14 01 Bytča, v zmysle činnostĺ
podl'a $ 98 ods. 1 a S 98 ods. 2 zákona é' 79t2015 Z. z. oodpadoch vznení neskorších
predpisov.

čtánok tV

Podmienky zmluvy

Podl'a vyhlášky č,' 36512015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov môŽe poskytovatel'
na území mesta Šaľa vykonávať zber, prepravu a zhodnocovanie Vyseparovaných zloŽiek
komunálnych odpadov:

Katalógové číslo Názov odpadu Kategória odpadu

200725 Vedľajší živočíšny produkt Materiál kat. 3- Jedlé oleje a tuky 0

Zber a zhromaŽd'ovanie zloŽiek komunálneho odpadu bude vykonávaný do uzatváratel'ných
barelov, umĺestnených v objekte na prevádzke MotosluŽby s.r.o.- Areál Duslo, Šaľa. Preprava
bude vykonávaná na vlastné náklady, vlastnými dopravnými proštriedkami, prípadne
dopravnými prostriedkami zmluvných partnerov- oprávnených organizáiií. Pri prevádzkovaní
zariadenia bude spoločnost' postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7gt
2015z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

clánok V

Doba platnosti



Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu mÔŽe písomne vypovedať ktorákol'vek
zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strany.

článok Vl

Záverečné ustanovenia

1. Meniť atebo oopíňaľ tÚto zmluvu môŽu zmluvné strany iba formou písomných
dodatkov, ktoré môŽu navrhovat' obe zmluvné strany a ktoré budú vzostupne
číslované, výslovne prehlásené za dodatok k tejto zmluve a podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

2. obe zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade nástupníctva sú nástupnícke organizácie
zmluvných strán viazané ustanoveniami tejto zmluvy v plnom rozsahu.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4_och rovnopisoch, z ktoých každý má povahu originálu.
Jedno vyhotovenie obdrŽí poskytovatel'a 3 klient.

4' Zmluva je platná podpisom zmluvy oboch zmluvných strán a účinná dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle klienta' Za podpísanie Zmluvy sa
povaŽuje tak podpis základného textu Zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nú súčasť.

5. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že ich zmluvná vol'nost' nie je obmedzená, ich zmluvné
prejavy sú určité azrozumitel'né. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých
podmienok, nie V tiesni, omyle alebo za nápadné nevýhodných podmienok.
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Za poskytovatel'a:

Podl'a písomného poverenia

lng' Gabriela Kremeňová Kobellová
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