ZMLUVA O VZÁJOMNÝCH PLNENIACH V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

uzavretá
v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:
názov:

Obec Priepasné

doručovacia adresa:
IČO:
v zastúpení:

Obecný úrad Priepasné č. 109, 90615 Priepasné
00309851
Peter Czere, starosta obce

a
ODBERATEĽOM:
obchodné meno:
adresa sídla:
doručovacia adresa:
IČO:
IČ DPH:
zápis v obchodnom registri:
v mene ktorého konajú:
a
e-mail:
a
bankové spojenie:
číslo účtu:

V.O.D.S., a.s.
Jarmočná 2, Košice
Jarmočná 2, 040 01 Košice
36 200 301
SK2020047128
Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1141/V
Mag. Peter Stöckler, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Buliščáková, členka predstavenstva
pre odber pneumatík: odberpn
pre zber elektroodpadu: obc

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok I
Predmet zmluvy
1)

Zmluvné strany sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej dojednaných zaväzujú poskytovať si nasledujúce vzájomné plnenia:
a) odberateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi službu odberu pneumatík;
b) objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľ odberateľovi službu zberu elektroodpadu.

2)

Ak táto zmluva výslovne nestanovuje inak, odber pneumatík odberateľom od objednávateľa podľa tejto zmluvy je bezodplatný.

3)

Za zber elektroodpadu podľa tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi dohodnutú odplatu.
Článok II
Vymedzenie pojmov

1)

Na účely tejto zmluvy:
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a) pneumatikami sa rozumejú opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel (katalógové číslo odpadu: 16 01 03);
b) elektroodpadom sa rozumie elektroodpad uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve;
c)

koeficientom bezodplatnosti sa rozumie koeficient, ktorého hodnota je určená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
DRUHÁ ČASŤ
ODBER PNEUMATÍK
Článok III
Požiadavky na pneumatiky

1)

Záväzok odberateľa podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje iba na pneumatiky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:
a) maximálny priemer: 1400 mm, maximálna šírka: 440 mm;
b) pneumatiky musia byť v celistvom stave a bez nečistôt (blato, lístie, skrutky, drevo, kovový šrot, betón, voda, komunálny
odpad a pod.);
c)

nesmú byť odovzdané s diskom, dušami a vložkami;

d) duše a vložky môžu byť odovzdané, avšak musia byť odovzdané zvlášť;
e) pneumatiky musia byť triedené na nákladné a osobné, pričom ustanovenie článku IV odsek 12 o ďalšom triedení pneumatík tým nie je dotknuté.
2)

Pneumatiky nesmú obsahovať iný odpad ani iné hnuteľné veci. Pneumatiky najmä nesmú byť zmiešané s elektroodpadom, ak
dochádza k súčasnému odberu pneumatík a prevzatiu vyzbieraného elektroodpadu podľa tretej časti tejto zmluvy.

3)

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, odberateľ nie je povinný odobrať pneumatiky, ktoré nespĺňajú dohodnuté
požiadavky. Odberateľovi patrí v takom prípade právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa článku IV odsek 7.
Článok IV
Odber, preprava a zisťovanie hmotnosti pneumatík

1)

Záväzok odberateľa na odber pneumatík vzniká v jednotlivom prípade doručením písomnej žiadosti objednávateľa na odber
pneumatík (ďalej len „objednávka“).

2)

Odberateľ poskytne objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy formulár objednávky v elektronickej podobe. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vykonať zmeny a úpravy formulára objednávky, ktoré sú účinné
okamihom ich oznámenia objednávateľovi. Odberateľ nie je povinný prihliadať na objednávku, ktorá nie je spracovaná na poskytnutom formulári alebo ktorá neobsahuje všetky náležitosti v ňom stanovené; to isté platí, ak je objednávka nesprávne vyplnená alebo neoprávnene upravená.

3)

Objednávka musí byť písomná a doručená odberateľovi osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, telefaxom
alebo elektronickou poštou. Objednávka, ktorá je doručená osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby alebo telefaxom, musí byť podpísaná objednávateľom alebo osobou, ktorá je v danej veci oprávnená konať v jeho mene, inak na ňu odberateľ nie je povinný prihliadať. Objednávka doručená elektronickou poštou nemusí byť podpísaná, musí byť však odoslaná
z e-mailovej adresy objednávateľa, ktorá je oznámená odberateľovi postupom podľa článku XI odsek 3, inak na ňu odberateľ
nie je povinný prihliadať.

4)

Miestom odberu pneumatík je miesto na území Slovenskej republiky, ktoré je určené objednávateľom v objednávke.

5)

Prepravu pneumatík z miesta odberu podľa predošlého odseku vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak táto zmluva nestanovuje inak. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, pneumatiky musia byť pripravené
na odber odberateľom v pracovné dni počas celej lehoty určenej v odseku 6 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod. Naloženie pneumatík vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Pneumatiky určené na odber musia byť sústredené na jednom mieste na spevnenej ploche, čo najďalej od stien stavieb, zariadení a iných hnuteľných vecí, ktoré by mohli byť
poškodené pri ich nakladaní; pneumatiky takisto nesmú byť umiestnené pod vedením vysokého napätia. Ak požiadavky podľa
predošlej vety nie sú splnené, povinnosť vykonať alebo zabezpečiť naloženie pneumatík na motorové vozidlo odberateľa, resp.
jeho zmluvného dopravcu bez ďalšieho prechádza na objednávateľa, pričom nesmie dôjsť k poškodeniu ani ohrozeniu príslušného motorového vozidla alebo jeho posádky, ani k neprimeranému sťaženiu alebo predĺženiu odberu pneumatík. Ak sa naloženie pneumatík ani takto neuskutoční, odberateľ nie je povinný pneumatiky odobrať, pričom mu voči objednávateľovi patrí právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa odseku 7.
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6)

Lehota na odber pneumatík je 15, slovom pätnásť, pracovných dní, od doručenia objednávky odberateľovi. Odberateľ je povinný odobrať pneumatiky v lehote podľa tohto odseku.

7)

Ak objednávateľ odovzdá odberateľovi menšie množstvo pneumatík ako 1 t, slovami jedna tona, a to aj v prípade, ak túto skutočnosť uviedol v objednávke, je odberateľ oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu prepravných nákladov vo výške
1,49 EUR bez DPH / km, slovami jedno euro štyridsaťdeväť eurocentov bez dane z pridanej hodnoty za kilometer, vynásobené
percentom nevyťaženosti príslušného motorového vozidla do 1 t, slovami jednej tony. Vzdialenosť v kilometroch sa určí ako
skutočná vzdialenosť medzi miestom odberu pneumatík a najbližším miestom skladovania, kde sú uskladnené pneumatiky pre
odberateľa, vynásobená dvomi.

8)

Hmotnosť odobratých pneumatík sa zisťuje:
a) vážením v prevádzkarni odberateľa, alebo
b) vážením v inom mieste odberu pneumatík, alebo
c)

9)

podľa údajov objednávky, ako násobok počtu kusov príslušného druhu pneumatík a jednotkovej hmotnosti stanovenej pre
daný druh pneumatík v objednávke.

Ak celkový počet pneumatík, ktoré sa majú odobrať, prevyšuje 200, slovom dvesto, hmotnosť pneumatík sa bez ďalšieho zisťuje podľa odseku 8 písm. a), a to aj v prípade, ak objednávka obsahuje iné určenie. V ostatných prípadoch určí spôsob zistenia
hmotnosti pneumatík objednávateľ v objednávke; ak objednávka neobsahuje požadované určenie, hmotnosť pneumatík sa bez
ďalšieho zisťuje podľa odseku 8 písm. a).

10) Ak sa má hmotnosť pneumatík zistiť podľa odseku 8 písm. a), zistí sa ako rozdiel hmotnosti motorového vozidla naloženého
pneumatikami a hmotnosti prázdneho motorového vozidla. Objednávateľ má vždy právo zúčastniť sa váženia za účelom kontroly jeho priebehu a výsledkov. Odberateľ uvedie zistenú hmotnosť pneumatík v osobitnom vážnom lístku.
11) Ak sa má hmotnosť pneumatík zistiť podľa odseku 8 písm. b), váženie sa musí vykonať v prítomnosti osoby vykonávajúcej
prepravu spôsobom, ktorý jej umožňuje jednoznačne a bez ťažkostí preveriť priebeh a výsledky váženia a ktorý neprimerane
nepredlžuje odber pneumatík. Objednávateľ doplní hmotnosť pneumatík zistenú vážením v mieste odberu pneumatík do objednávky; takisto ju uvedie v osobitnom vážnom lístku, ktorý odovzdá osobe vykonávajúcej prepravu. Ak sú tieto požiadavky splnené, osoba vykonávajúca prepravu záväzne potvrdí v objednávke uvedenú zistenú hmotnosť pneumatík. V opačnom prípade
odmietne potvrdiť údaje objednávky, pričom hmotnosť pneumatík sa následne bez ďalšieho zistí podľa odseku 8 písm. a); to isté platí aj v prípade, ak má osoba vykonávajúca prepravu odôvodnené pochybnosti o správnosti priebehu a výsledkov váženia.
Ak osoba vykonávajúca prepravu odmietne potvrdiť údaje objednávky, v dôsledku čoho jej objednávateľ odmietne odovzdať
pneumatiky, odberateľovi patrí právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa odseku 7.
12) Ak sa má hmotnosť pneumatík zistiť podľa odseku 8 písm. c), objednávateľ je povinný roztriediť pneumatiky podľa jednotlivých
druhov stanovených v objednávke, pričom pneumatiky musia byť uložené tak, aby ich osoba vykonávajúca prepravu mohla bez
ťažkostí spočítať. Ak sú tieto požiadavky splnené, osoba vykonávajúca prepravu záväzne potvrdí v objednávke počet kusov
jednotlivých druhov pneumatík. V opačnom prípade odmietne potvrdiť údaje objednávky, pričom hmotnosť pneumatík sa následne bez ďalšieho zistí podľa odseku 8 písm. a); to isté platí aj v prípade, ak skutočný počet kusov pneumatík nezodpovedá
údajom objednávky. Ak osoba vykonávajúca prepravu odmietne potvrdiť údaje objednávky, v dôsledku čoho jej objednávateľ
odmietne odovzdať pneumatiky, odberateľovi patrí právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa odseku 7.
Článok V
Bezodplatnosť odberu pneumatík / odplata za odber pneumatík
1)

Odber pneumatík je bezodplatný v rozsahu, v akom hmotnosť pneumatík odobratých v kalendárnom mesiaci odberateľom od
objednávateľa podľa tejto časti zmluvy neprevyšuje násobok hmotnosti elektroodpadu prevzatého v rovnakom kalendárnom
mesiaci odberateľom od objednávateľa podľa tretej časti tejto zmluvy a koeficientu bezodplatnosti.

2)

Ak však hmotnosť pneumatík odobratých odberateľom v kalendárnom mesiaci prevyšuje hmotnosť elektroodpadu prevzatého
odberateľom v rovnakom kalendárnom mesiaci po vynásobení koeficientom bezodplatnosti, odberateľovi patrí voči objednávateľovi odplata za odber prevyšujúcej hmotnosti pneumatík vo výške uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

3)

Pre potreby predošlých odsekov sú rozhodujúcimi vždy okamih skutočného odberu pneumatík a okamih skutočného prevzatia
elektroodpadu odberateľom. Ak sa však odberateľ dostane do omeškania s odberom pneumatík alebo s prevzatím elektroodpadu, rozhodujúci je okamih začatia omeškania odberateľa s odberom pneumatík, resp. s prevzatím elektroodpadu.

4)

Dohodnutá odplata za odber pneumatík podľa odseku 2 je splatná na základe fakturácie odberateľa, a to 15., slovom pätnásteho, kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k odberu prevyšujúcej
hmotnosti pneumatík podľa odseku 2. Fakturovaná suma sa určí ako násobok prevyšujúcej hmotnosti odobratých pneumatík
podľa odseku 2 v príslušnom kalendárnom mesiaci a jednotkovej sadzby určenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
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5)

Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej odplaty za odber pneumatík podľa odseku 2, je odberateľ
oprávnený odložiť plnenie všetkých svojich povinností z tejto zmluvy až do úplného zaplatenia dlžnej sumy; také konanie nikdy
nezakladá porušenie povinnosti ani zodpovednosť odberateľa.

6)

Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej odplaty za odber pneumatík podľa odseku 2, je odberateľ
oprávnený požadovať od neho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02%, slovami dve stotiny percenta, z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
TRETIA ČASŤ
ZBER ELEKTROODPADU
Článok VI
Požiadavky na elektroodpad

1)

Elektroodpad, na ktorý sa vzťahuje záväzok zberu objednávateľa podľa tejto časti zmluvy, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a) elektroodpad musí byť v celistvom, neporušenom a neodstrojenom stave a svojím konštrukčným prevedením nesmie
znemožňovať ani neprimerane sťažovať jeho následné spracovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

2)

Elektroodpad nesmie obsahovať iný odpad ani iné hnuteľné veci. Elektroodpad najmä nesmie byť zmiešaný s pneumatikami, ak
dochádza k súčasnému prevzatiu vyzbieraného elektroodpadu a odberu pneumatík podľa druhej časti tejto zmluvy.

3)

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, odberateľ nie je povinný prevziať elektroodpad, ktorý nespĺňa dohodnuté požiadavky. Odberateľovi patrí v takom prípade právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa článku VII odsek 5.

4)

Ak odberateľ zistí, že elektroodpad nespĺňa dohodnuté požiadavky, až po jeho prevzatí, je oprávnený požadovať, aby ho objednávateľ prevzal späť na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Ak tak objednávateľ neučiní do 3, slovom troch, dní po doručení
žiadosti odberateľa, je odberateľ oprávnený:
a) vrátiť taký elektroodpad objednávateľovi a požadovať od objednávateľa náhradu nákladov vynaložených na daný účel
i náhradu inej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikne; alebo
b) zabezpečiť zneškodnenie, resp. zhodnotenie takého elektroodpadu a požadovať od objednávateľa náhradu nákladov vynaložených na daný účel i náhradu inej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikne.
Voľba medzi možnosťami podľa písm. a) a b) náleží výlučne odberateľovi.
Popri právach podľa tohto odseku patrí odberateľovi voči objednávateľovi aj právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250
EUR, slovami dvestopäťdesiat eur, za každé porušenie povinnosti na spätné prevzatie elektroodpadu.

5)

Spätným prevzatím, resp. okamihom začatia omeškania objednávateľa so spätným prevzatím elektroodpadu, ktorý nespĺňa
dohodnuté požiadavky, prechádzajú na objednávateľa bez ďalšieho späť povinnosti držiteľa odpadu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

6)

Ak odberateľ uplatní postup podľa odseku 4, jeho povinnosť na zaplatenie dohodnutej odplaty za zber elektroodpadu, vo vzťahu
ku ktorému uplatnil taký postup, bez ďalšieho zaniká resp., ak už došlo k zaplateniu dohodnutej odplaty za zber elektroodpadu,
je objednávateľ povinný vrátiť ju objednávateľovi.
Článok VII
Prevzatie, preprava a zisťovanie hmotnosti elektroodpadu

1)

Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený vyzvať odberateľa na prevzatie vyzbieraného elektroodpadu. Taká výzva musí obsahovať určenie hmotnosti elektroodpadu, ktorý má odberateľ prevziať, musí byť písomná a doručená odberateľovi osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2)

Miestom prevzatia elektroodpadu je miesto na území Slovenskej republiky, ktoré je určené objednávateľom vo výzve podľa
odseku 1.

3)

Prepravu elektroodpadu z miesta prevzatia podľa predošlého odseku vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady
a nebezpečenstvo, ak táto zmluva nestanovuje inak. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, elektroodpad musí byť
pripravený na prevzatie odberateľom v pracovné dni počas celej lehoty určenej v odseku 4 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Naloženie elektroodpadu vykoná alebo zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4)

Lehota na odber elektroodpadu je 10, slovom desať, pracovných dní, od doručenia výzvy podľa odseku 1 odberateľovi. Odberateľ je povinný odobrať elektroodpad v lehote podľa tohto odseku.
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5)

Ak objednávateľ odovzdá odberateľovi menšie množstvo elektroodpadu ako 1 t, slovami jedna tona, a to aj v prípade, ak túto
skutočnosť uviedol vo výzve podľa odseku 1, je odberateľ oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu prepravných nákladov vo výške 1,49 EUR bez DPH / km, slovami jedno euro štyridsaťdeväť eurocentov bez dane z pridanej hodnoty za kilometer,
vynásobené percentom nevyťaženosti príslušného motorového vozidla do 1 t, slovami jednej tony. Vzdialenosť v kilometroch sa
určí ako skutočná vzdialenosť medzi miestom prevzatia elektroodpadu a najbližším miestom skladovania, kde je uskladnený
elektroodpad pre odberateľa, vynásobená dvomi.

6)

Hmotnosť prevzatého elektroodpadu sa zisťuje vážením v prevádzkarni odberateľa, ako rozdiel hmotnosti motorového vozidla
naloženého elektroodpadom a hmotnosti prázdneho motorového vozidla. Objednávateľ má vždy právo zúčastniť sa váženia za
účelom kontroly jeho priebehu a výsledkov. Odberateľ uvedie zistenú hmotnosť elektroodpadu v osobitnom vážnom lístku.
Článok VIII
Odplata za zber elektroodpadu

1)

Objednávateľovi patrí voči odberateľovi odplata za zber elektroodpadu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

2)

Dohodnutá odplata za zber elektroodpadu je splatná na základe fakturácie objednávateľa, a to 15., slovom pätnásteho, kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k prevzatiu vyzbieraného elektroodpadu. Fakturovaná suma sa určí ako násobok hmotnosti prevzatého elektroodpadu v príslušnom kalendárnom mesiaci a jednotkovej sadzby určenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

3)

Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej odplaty za zber elektroodpadu, je objednávateľ oprávnený
odložiť plnenie všetkých svojich povinností z tejto zmluvy až do úplného zaplatenia dlžnej sumy; také konanie nikdy nezakladá
porušenie povinnosti ani zodpovednosť objednávateľa.

4)

Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej odplaty za zber elektroodpadu, je objednávateľ oprávnený
požadovať od neho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02%, slovami dve stotiny percenta, z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok IX
Spoločné ustanovenia

1)

Odberateľ je oprávnený poveriť inú osobu výkonom jednotlivých činností upravených v tejto zmluve, zodpovedá však, akoby ich
vykonával sám. Odberateľ vysporiada vzťahy s inými osobami, ktoré poveril v zmysle tohto odseku, na vlastné náklady.

2)

Odberateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o prekážkach, ktoré mu dočasne bránia v plnení jeho povinností
podľa tejto zmluvy.

3)

Objednávateľ nie je oprávnený požadovať ani odberateľ nie je povinný vystaviť a odovzdať objednávateľovi potvrdenie o zhodnotení odobratých pneumatík pre potreby Recyklačného fondu. Objednávateľ je však oprávnený požadovať, aby mu odberateľ
vystavil a odovzdal potvrdenie o separácii prevzatého elektroodpadu pre potreby uplatnenia nároku na príspevok podľa § 64
odsek 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4)

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa objednávateľ nesmie vystaviť ani poskytnúť inej právnickej alebo fyzickej osobe potvrdenie o zhodnotení pneumatík odobratých odberateľom pre potreby zníženia príspevku do Recyklačného fondu
podľa § 56 odsek 3, alebo vrátenia príspevku podľa § 56 odsek 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedeného zákazu je odberateľ oprávnený požadovať
od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,28 EUR, slovami dvadsaťosem eurocentov, za každý kilogram odobratých pneumatík, na ktorý objednávateľ vystaví také potvrdenie, ako aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

5)

Objednávateľ je povinný odovzdať odberateľovi iba pneumatiky, ktoré sú vyzbierané z územia Slovenskej republiky a nie sú
predmetom dovozu ako odpad zo zahraničia. V prípade porušenia uvedenej povinnosti je odberateľ oprávnený požadovať od
objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,28 EUR, slovami dvadsaťosem eurocentov, za každý kilogram odobratých pneumatík, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky, ako aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

6)

Objednávateľ má povinnosti držiteľa odpadu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov až do odobratia
pneumatík, resp. prevzatia elektroodpadu odberateľom.

7)

Objednávateľ nemá voči odberateľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny, náhrady, protihodnoty ani iného obdobného plnenia za
odobraté pneumatiky ani za prevzatý elektroodpad na základe tejto zmluvy.
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8)

Okamihom odberu pneumatík a prevzatia elektroodpadu odberateľom, resp. jeho zmluvným dopravcom sa odberateľ bez ďalšieho stáva ich vlastníkom a je oprávnený s nimi voľne nakladať podľa vlastného uváženia, vždy však v súlade s požiadavkami
stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi o odpadoch. Táto zmluva nezakladá žiaden záväzok odberateľa týkajúci sa ďalšieho nakladania s odobratými pneumatikami a prevzatým elektroodpadom, najmä nezakladá záväzok odberateľa na
ich zhodnotenie, zneškodnenie ani spracovanie.
Článok X
Trvanie zmluvy

1)

Táto zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú.

2)

Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená
druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím posledného kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok XI
Doručovanie písomností

1)

Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta, uvedenú na prvej strane tejto zmluvy, resp.
na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť
vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2)

Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania fyzickej osobe, ktorá
je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa
v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak
zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

3)

Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové číslo
(e-mailovú adresu), uvedené na prvej strane tejto zmluvy, resp. na iné telefaxové číslo (inú e-mailovú adresu), ktoré zmluvná
strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú
písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.
Článok XII
Záverečné ustanovenia

1)

Táto zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia, ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2.

2)

Ak sa na túto zmluvu vzťahuje povinnosť zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a odsek 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ak nie je ďalej stanovené inak. Objednávateľ je do 3, slovom troch, dní po
uzavretí tejto zmluvy povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s požiadavkami § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ustanovenie tohto odseku nadobúda účinnosť okamihom uzavretia tejto zmluvy.

3)

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva, právny vzťah ňou založený, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4)

Táto zmluva má charakter nepomenovanej zmluvy v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany prejavujú vôľu, aby medzi nimi vznikli tie práva a povinnosti, ktoré zmluva upravuje, a nie
práva a povinnosti, ktoré zmluva výslovne nevylučuje. Preto sa najmä dohodli, že na záväzkový vzťah založený touto zmluvou
sa nepoužijú, a to ani analogicky, ustanovenia §§ 409 až 470 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (kúpna zmluva), ani ustanovenia §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (zmluva o dielo).

5)

Záväzok na odber pneumatík podľa druhej časti tejto zmluvy a záväzok na zber elektroodpadu podľa tretej časti tejto zmluvy sú
na sebe vzájomne závislé v zmysle ustanovenia § 275 odseky 2 a 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
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6)

Ak sa v dôsledku zmeny relevantnej právnej úpravy stane niektoré dojednanie obsiahnuté v tejto zmluve neplatným alebo
neúčinným alebo taký stav hrozí, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmenách tejto zmluvy, aby sa dosiahol výsledok čo
najbližší neplatnému alebo neúčinnému dojednaniu, ktorý bude súladný s novou právnou úpravou.

7)

Písomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú právneho vzťahu ňou založeného.

8)

Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa bez ďalšieho zrušujú všetky predchádzajúce zmluvy medzi zmluvnými stranami, upravujúce odplatný alebo bezodplatný odber pneumatík odberateľom od objednávateľa, ako aj odplatný alebo bezodplatný zber elektroodpadu objednávateľom pre odberateľa, a nahrádzajú sa touto zmluvou; nie je na to potrebná žiadna osobitná dohoda medzi zmluvnými stranami ani súhlas alebo iný úkon ktorejkoľvek z nich, i keď by z príslušných zmlúv vyplýval iný
záver. Nezanikajú však vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli z uvedených zmlúv alebo v súvislosti s nimi
do okamihu ich zrušenia podľa predošlej vety.

9)

Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

10) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
11) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu pred jej uzavretím dôkladne prečítali a porozumeli všetkým jej náležitostiam, a navzájom vyhlasujú, že je výrazom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že nekonajú v omyle,
v núdzi ani za nápadne nevýhodne podmienok, majú plnú právnu spôsobilosť a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená.

.........................................................................

.........................................................................

Peter Czere

V.O.D.S., a.s.

Starosta obce

Mag. Peter Stöckler, Ing. Lenka Buliščáková

V Priepasnom 1.6. 2012

.........................................................................
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ZMLUVA O VZÁJOMNÝCH PLNENIACH V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
PRÍLOHA Č. 1

1)

Koeficient bezodplatnosti:
1,00 (jedna celá nula stotín) – 1 pneumatiky : 1 elektroodpad

2)

Odplata za odber pneumatík:
90,00 EUR bez DPH / t

3)

Odplata za zber elektroodpadu:
a) kategória č. 1 (1.1 – 1.4) Veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, atď):
0,000 EUR bez DPH / kg
b) kategória č. 1 (1.5 – 1.18) Veľké domáce spotrebiče (práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg
c)

kategória č. 2 Malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, fritézy, žehličky, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg

d) kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (PC, monitory, tlačiarne, faxy, atď):
0,033 EUR bez DPH / kg
e) kategória č. 4 Spotrebná elektronika (TV, rádiá, videorekordéry, Hi-Fi zariadenia, atď):
0,033 EUR bez DPH / kg
f)

kategória č. 5 Osvetľovacie zariadenia (žiarivky, iné osvetľovacie telesá, atď):
0,000 EUR bez DPH / kg

g) kategória č. 6 Elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov (vŕtačky, pílky, nástroje na kosenie, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg
h) kategória č. 7 Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (videohry, hracie automaty, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg
i)

kategória č. 8 Zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov (prístroje na dialýzu, analyzátory, dýchacie prístroje, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg

j)

kategória č. 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu (tepelné regulátory, termostaty, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg

k)

kategória č. 10 Predajné automaty (predajné automaty na teplé nápoje, automaty na výdaj peňazí, atď):
0,017 EUR bez DPH / kg

l)

v prípade poškodených a chýbajúcich komponentov (plošné spoje, mechaniky a hardisky z PC, elektromotory, Cu – vinutia
z TV) sa odplata v kategóriách č. 1, 2, 3 a 4 znižuje na:
0,000 EUR bez DPH / kg
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4)

K všetkým vyššie uvedeným sumám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.

.........................................................................

.........................................................................

Obec Priepasné

V.O.D.S., a.s.

Peter Czere

Mag. Peter Stöckler, Ing. Lenka Buliščáková

V Priepasnom 1.6.2012

.........................................................................
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