Zmluva o prevádzkovaní regionálneho centra zhodnocovania biologicky
rozložiteľného odpadu v meste Svit
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany:

1.1

Objednávateľ

Mesto Svit

Adresa

:

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Zastúpenie

:

PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit

IČO

:

0326607

DIČ

:

2021212754

Bankové spojenie

:

VÚB, a. s. Poprad

Číslo účtu

:

24727- 562/0200

(ďalej len „objednávateľ „)
1.2

prevádzkovateľ

Technické služby Mesta Svit

Adresa

:

Štúrova 275/87, 059 21 Svit

Zastúpenie

:

Ing. Július Žiak, riaditeľ technických služieb

IČO

:

00186864

Bankové spojenie

:

VÚB, a. s. pobočka Poprad, expozitúra Svit

Číslo účtu

:

1386557753/0200

(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je správa a prevádzkovanie majetku mesta Svit (ďalej v texte
len ako „zverený majetok“, ktoré je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí:
1. Aeróbny fermentor
2. Miešač a drvič biomasy
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3. Pásový dopravník
4. drvič kuchynského odpadu
5. Mostová váha
6. chladiaci box na kuchynský odpad
7. čelný nakladač
8. hydraulický vyklápač
9. ponorné kalové čerpadlo
10. traktor
11. vlečka
12. zberové vozidlo 16m3CARIOPRESS 4x2
13. zberové vozidlo- ramenový nosič Man
14. valník so zdvíhacou plošinou
15. štiepkovač za traktor
16. lis dvojkomorový
17. dopravník k lisu
18. zberné nádoby 120 l na papier : 20ks
19. zberné nádoby 120 l na plasty : 20ks
20. zberné nádoby 120 l na sklo : 20ks
21. zberné nádoby 120 l na kuchynský odpad : 60ks
22. zberné nádoby 240 l na papier : 10ks
23. zberné nádoby 240 l na plasty : 10ks
24. zberné nádoby 240 l na sklo : 10ks
25. zberné nádoby 1100 l na papier : 40ks
26. zberné nádoby 1100 l na plasty : 40ks
27. zberné nádoby 1100 l na sklo : 40ks
28. zberné nádoby 240 l BRO : 90ks
29. závesný kontajner 7m3: 15ks
30. špeciálna exter.nádoba na separovaný odpad
Uvedený majetok mesta Svit je evidovaný na Mestskom úrade vo Svite, (viď príloha
č.1 tejto zmluvy) a je výlučným vlastníctvom Mesta Svit, ktoré ho nadobudlo na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku č.: 002/4.2MP/2011 uzatvorenej medzi mestom
Svit a Ministerstvom životného prostredia SR v rámci projektu: „Regionálne centrum
zhodnocovania BRO v meste Svit“ kód projektu: 24140110168.
III.
Účel a doba trvania zmluvy

1.

Účelom zmluvy je prevádzkovanie predmetu zmluvy špecifikovaného v článku II. tejto
zmluvy v súlade s projektom: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit“
na dobu neurčitú.

2.

Pod pojmom správa sa rozumejú všetky práva prevádzkovateľa zvereného majetku
uložené cestným zákonom a všetky povinnosti týkajúce sa evidencie, ochrany a bežnej
údržby majetku a povinnosti správcu majetku vyplývajúce zo zákona č. 138/1991 Zb.
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o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Svit.
3.

Pod pojmom prevádzkovanie sa rozumie poskytovanie služieb prostredníctvom
zvereného majetku výhradne pre potreby mesta Svit za odplatu, ktorú budú tvoriť len
skutočné náklady, najmä nevyhnutné preukázateľné náklady na pohonné hmoty, mzdové
náklady vodiča a závozníka a odvody, náklady na opravu a údržbu a periodické kontroly
vozidla v zmysle dohodnutého cenníka. Odplata za skutočné náklady spojené
s prevádzkovaním zvereného majetku bude hradená vlastníkom zvereného majetku
formou príspevku zriaďovateľa, t.j. Mesta Svit, príspevkovej organizácii Technické
služby mesta Svit. Príspevok bude podliehať zúčtovaniu vo výške skutočných výdavkov,
najmä nevyhnutných preukázateľných výdavkov na pohonné hmoty, mzdové náklady
vodiča a závozníka a odvody, výdavkov na opravu a údržbu a periodické kontroly
vozidla.

4.

Vlastník zvereného majetku zabezpečí poistenie majetku pre prípad poškodenia, straty,
odcudzenia alebo iných škôd.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že sa bude o zverený majetok riadne starať a vykonávať
všetku potrebnú starostlivosť pre zachovanie jeho hodnoty a účely, na ktorý bol určený.

2.

Prevádzkovateľ je povinný zverený majetok užívať výlučne pre účel upravený v tejto
zmluve. Zverený majetok nie je možné využívať na podnikateľské účely alebo
prenajímať osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky príjmy vyplývajúce
z prevádzkovania zvereného majetku sú výlučne príjmom vlastníka a tieto bezodkladne
po obdržaní prevedie na účet vlastníka.

3.

Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek umožniť poverenému pracovníkovi vlastníka
kontrolu zvereného majetku.

4.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi zistenú závadu
na zverenom majetku, potrebu opráv a každú poistnú udalosť súvisiacu so zvereným
majetkom.

5.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť vlastníkovi poistnú udalosť bezodkladne po jej
vzniku. Vlastník zvereného majetku bezodkladne nahlási poistnú udalosť riadiacemu
orgánu (Ministerstvu životného prostredia SR) a jej finančné plnenie zo strany poisťovne.

6.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platné právne predpisy k prevádzke zvereného
majetku, zabezpečenie požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ako aj ochrany
zvereného majetku, ktorý mu bol touto zmluvou zverený do správy.
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.

7.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať kontroly a revízie zvereného majetku potrebné
k prevádzke.

8.

Prevádzkovateľ je povinný po ukončení správy alebo prevádzkovej zmluvy odovzdať
vlastníkovi predmet zmluvy v stave zodpovedajúcom jeho obvyklému opotrebovaniu.

9.

Prevádzkovateľ umožní výkon kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb a poskytne
im súčinnosť v zmysle príslušných predpisov SR a EÚ.

10. Prevádzkovateľ nesmie zverený majetok scudziť a ani inak zmluvne zaťažiť.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že odpisy na zverenom majetku bude vykonávať vlastník
zvereného majetku, t.j. Mesto Svit.
V.
Merateľné ukazovatele
Prevádzkovateľ berie na vedomie, že výstupom z prevádzkovania zvereného majetku je v
zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku č.: 002/4.2MP/2011
a.) množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov v množstve 1916,62t/rok - záväzným
merateľným ukazovateľom je rok 2018
b.) množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v množstve
1690,00 t/rok - záväzným merateľným ukazovateľom je rok 2018
c.) množstvo upravených komunálnych odpadov v množstve 1742,52 t/rok - záväzným
merateľným ukazovateľom je rok 2018
d.) množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov v množstve 1690,00ton/rok záväzným merateľným ukazovateľom je rok 2018

VI.
Záverečné ustanovenia

1.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s ňou, ju vlastnoručne podpísali.

2.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu a
každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
Mesta Svit www.svit.sk.
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4.

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou na základe dohody zmluvných strán,
podpísanej ich oprávnenými zástupcami.

Vo Svite dňa 31.3.2014

..........v.r...................
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Vo Svite dňa 31.3.2014

...........v.r.................
Ing. Július Žiak
riaditeľ
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