
Zmluva
o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov

podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Uzavretá medzi:

Pôvodca odpadu: Obec Leštiny
č. 22, 026 O l Dolný Kubín

IČO: OO 314 609
V zastúpení: Miroslav Kovalčík - starosta obce

Spracovateľ: Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 O l Námestovo
V zastúpení: Peter Bolek - majiteľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 401229900 1/5600
IČO: 10846671
IČ DPH: SK 1020470352
Živ. reg. Č. 507-1135
ekoray@ekoray.sk

uzavreli túto zmluvu:

1.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy sú záväzky spracovateľa zabezpečiť pre pôvodcu odpadu spracovanie odpadu
na základe udelenia súhlasu Č. s.: OU-NO-OSZP-20 18/0 16268-003 a príslušných povolení.

Predmetom zmluvy sú tieto odpady, ktoré majú byť spracované:

1200201 1 Biologicky rozložitel'ný odpad

1.2 Spracovanie odpadu 20 02 01 bude realizované prostredníctvom kompostovania (kód
nakladania odpadu R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa
nepouzivaju ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov).

1.3 Prevzatie odpadov 20 02 Ol sa bude realizovať v areáli prevádzky Oravská Jasenica. Č.

612. 029 64 O. Jasenica (areál bývalého družstva DAKNA ámestovo) počas
pracovných dní. a to v čase od 6:00 - 14:30.

IA Pre pôvodcu odpadov sa vystaví potvrdenie o prevzatí a spracovaní biologicky
rozložiteľných odpadov (Doklad o vážení).

1.5 Dopravu si zabezpečuje pôvodca odpadu sám alebo po dohode so spracovateľom.
spracovateľ zabezpečí dopravu na náklady pôvodcu.



II. 
Cena a platobné podmienky

2.1 Stanovenie ceny za spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 20 02 O 1 v zmysle
zmluvných podmienok je 15 eur bez DPH / l tona. K uvedeným cenám sa účtuje DPII
v zmysle platných predpisov.

2.3 Ceny za plnenie predmetu zmluvy budú splatné na základe faktúr vystavených vždy po
skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa rozumie jeden
kalendárny mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou faktúry bude kópia
dokladu - evidencia príjmov.

2.4 Objednávateľ (pôvodca odpadu) vykoná úhradu predmetu zmluvy na základe faktúry
zhotoviteľa. Faktúra je splatná v lehote do 10 dní odo dňa vystavenia.

2.5 Zhotoviteľ (Spracovateľ odpadu) sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa
o zmenách ceny za odvoz a zhodnocovanie odpadov.

2.6 Zmena ceny je podmienená podpisom nového dodatku k zmluve.
2.7 Cena za spracovanie je platná po podpise nového dodatku k zmluve.

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla k zbernému
miestu a zo zberného miesta, ako aj manipulácia so zbernou nádobou bola plynulá.
nerušená a nevyskytovali sa žiadne prekážky.

3.2 Objednávateľ je povinný ukladať do zberných nádob výlučne odpad dohodnutý v čl. l.
Zmluvy. V prípade, že v nádobách bude umiestnený iný druh odpadu. Zhotoviteľ si
vyhradzuje právo takýto odpad neprevziať.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje 1 x ročne vystaviť pôvodcovi písomné potvrdenie o množstve a
spôsobe zhodnotenia ním dodaného odpadu na základe dodacích listov ako podklad pre
tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2 k vyhláške Č. 366/2015
Z. z. Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. IV.
Platnosť a účinnosť zmluvy

4.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami
s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúca do kategórie povinná osoba v súlade s ~ 2
podľa zákona Č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby
alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zák. Č. 546/2010 Z.z .. ktorým sa mení
a doplňa Zák. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a doplňajú niektoré zákony. •

4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán
4.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
4.4.Zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch:

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu
v mesačnej výpovednej lehote. ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane
písomnou dohodou zmluvných strán



odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti
druhou zmluvnou stranou

4.5 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán

4.6 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch. z toho Ix pre objednávateľa a l x pre
zhotoviteľa.

4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok. že si zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli. čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

Čl. V.
Dodržiavanie platných predpisov

5.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje. že plnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy il

konanie jeho zamestnancov alebo ich zástupcov a iných predstaviteľov nebude
porušovať žiadne zákony, smernice, nariadenia. rozhodnutia, správne akty. ani zmluvy.

Čl. VI.
Ochrana osobných údajov

6.1 Pôvodca odpadu obec Leštiny berie na vedomie nasledovné informácie týkajúce sa
spracovania osobných údajov. o ktorých bola poučená pred tým, než sa začali osobné
údaje spracovávať.

6.2 V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v
angličtine General Dala Protection Regulation. v skratke .. GDPR") ako aj zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonm. Tieto
predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

6.3 Spracovateľ - Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia - Peter
Bolek - EKORAY, číslo živ. reg. 507-1135. IČO 10846671, s miestom podnikania
Miestneho priemyslu 568, 029 Ol Námestovo prijal všetky potrebné opatrenia za účelom
zabezpečenia ochrany pri spracúvaní vašich osobných údajov. Osobné údaje sú
spracúvané najmä za účelom plnenia zmluvných záväzkov definovaných vyššie
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Všetky ďalšie nevyhnutné informácie sú zverejnené na
webovom sídle Prevádzkovateľa wvvw.ekoray.sk/ochrana osobných údajov.

V Leštinách. dňa V Námestove, dňa 19-p· kll 

tlit$lt / 
za Objednávateľa

1/ 
za Zhotoviteľa


