
ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA 
uzatvorená podl'a § 269 ods. (2) Obchodného zákonnika 

  (d'alej len „Zmluva“) 
 

 

Zmluvné strany: 
 

OBEC REJDOVÁ  
Sídlo : 049 26 Rejdová 47 
IČO : 00328685 
DIČ : 2020937072 
V zastúpení : Ing. Jánom Valentíkom, starostom obce 
(d'alej len „ obec ") 
 

a 
 
Názov :              Štefan  KOŠ 
Sídlo :                Hnilčík 236 
IČO :                  10766341 
(d'alej len „ oprávnená osoba“) 

 
 

    I.    Predmet zmluvy 

Oprávnená osoba bude vykonávat' zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu  

v obci vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených 

obcou a to pre spol. PPHU WTÓRPOL ZPChr Leszek Wojteczek ,  26-110 Skarzysko -

Kamienna, ul. Žurawia 1 (d'alej len „ spracovateľ“ ), ktorá bude vykonávat' zhodnotenie a 

zneškodňovanie uvedených zložiek. 

 

Zložky komunálneho odpadu: 

  

Katalógové číslo                   Názov odpadu                                   Kategória odpadu 

 

20 01 10                                         šatstvo                                                            O 

20 01 11                                         textílie                                                            O 

20 01 99                                         odpady inak nešpecifikované /obuv/             O 

 

 

Uvedené zložky komunálneho odpadu budú občania umiestňovať do špeciálnych zberných 

nádob vo vlastníctve oprávnenej osoby. 

 

II.      Podmienky zmluvy 

1. Oprávnená osoba na vlastné náklady vykoná zber, prepravu a spracovatel' zhodnotenie 

alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu - katalógové čísla uvedené v článku I tejto 

zmluvy. 

2. Oprávnená osoba zabezpečí na vlastné náklady špeciálne zberné nádoby, ich rozmiestnenie 

a údržbu a zabezpečí udržiavanie čistoty v okolí týchto zberných nádob. Špeciálne zberné 

nádoby budú jasne označené, pre aký  druh odpadu sú určené a návodom na ich užívanie. 

3. Rozmiestnenie zberných nádob bude dohodnuté a odsúhlasené obcou. Akékol'vek zmeny v 

počte a rozmiestnení zberných nádob si zmluvné strany odkonzultujú a odsúhlasia. 



4. Oprávnená osoba v prípade poškodenia alebo odcudzenia zberných nádob zabezpečí ich 

opravu prípadne dodá nové zberné nádoby na vlastné náklady. 

5. Oprávnená osoba bude dodržiavať platné Všeobecné záväzné nariadenie obce  o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce a Všeobecné záväzné nariadenie obce o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

6. Uložením odpadu do zbernej nádoby sa oprávnená osoba považuje za držiteľa  odpadu v 

zmysle § 2 odst.(3) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení. Obec nezodpovedá 

za uloženie odpadu do zberných nádob. 

7. Oprávnená osoba nebude z plnenia tejto zmluvy uplatňovať žiadny nárok na finančné 

vyrovnanie z rozpočtu obce. Výkon predmetu tejto zmluvy je bezodplatný. 

8. Obec prenecháva oprávnenej osobe bezplatné užívanie pozemkov, na ktorých budú 

postavené zberné nádoby v množstve   2   kusov. 

9. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá  minimálne jeden raz za dva 

týždne. 

10. Po ukončení tejto zmluvy oprávnená osoba odstráni zberné nádoby z užívaných pozemkov. 

11. Oprávnená osoba vyhotoví 1x štvrťočne – ( do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca  po 

ukončení štvrťroka ) evidenčný list odpadu, v ktorom uvedie množstvo odpadu vyvezené 

z obce za daný štvrťrok. Evidenčný list doručí obci Rejdová v písomnej forme, príp. e-mailom 

na adresu : starosta@rejdova.sk. 

 

 

III. Doba platnosti 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

 

IV. Zrušenie zmluvy 

Túto zmluvu možno zrušit': 

1. Výpoved'ou, zo strany oboch účastníkov zmluvy v 1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá 

začína plynúť  prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. 

2. Dohodou zmluvných strán kedykol'vek . 

 

 

V. Záverečné  ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byt' urobené len písomnou formou, so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. 

3. Zmluvné obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

 

 

V Rejdovej,     dňa  13.6.2012 

 

 

 

…………………………….      …………………………. 

Ing. Ján Valentík, starosta obce        Štefan Koš 

              Rejdová 


