
 Z M L U V A

o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) uzatvorená podľa § 269 ods. 2
zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1  Zhotoviteľ:       Technické služby mesta Svit
                   Adresa:             Hviezdoslavova 33, 059 21  Svit
                   Zastúpený:        Miroslav Vojsovič, riaditeľ
                   IČO:                  00186864
                   DIČ:                  2021212545
                   Bank.spojenie:  VÚB, a. s. Expozitúra Svit
                   IBAN:               SK53 0200 0000 0019 4660 2656

1.2  Objednávateľ:   Obec Mengusovce
 Adresa:              Mengusovce 123, 059 36  Mengusovce
 Zastúpený:         Ján Šoltis, starosta
 IČO:                   00326402
 DIČ:                   2021212699
 Bank.spojenie:   VÚB, Poprad 
č. účtu:                24823-562/0200

                                        
Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom zmluvy je spracovanie BRO na stredisku Kompostáreň, ktorý pozostáva
 zo surovín: konáre, tráva, lístie. Proces je vykonávaný spôsobom aerobnej fermentácie.

2.2  Procesom fermentácie je vyprodukovanie kompostu II. Triedy podľa STN 46 5735
 (priemyselné komposty) ich využitie je na prihnojovanie pôdy, rekultiváciu, trávnaté

                   porasty, tvorba a údržba zelene a pod.

Čl. III.

ZHROMAŽĎOVANIE BRO

3.1 Zhotoviteľ doporučuje suroviny podľa bodu 2.1 zmluvy zhromažďovať:
- do pristaveného veľkoobjemového kontarnera (VOK) alebo
- voľne loženého na plochu v bezprostrednej blízkosti prístupovej komunikácie 
  s nasledovným ložením na zodpovedajúci dopravný mechanizmus. 
Uloženie musí byť uskutočnené s ohľadom na zabránenie znečistenia verejných
komunikácií pri preprave.



Čl. IV.

VÁŽENIE SUROVÍN
                   

4.1  Dopravené zložky surovín odpadu BRO budú na stredisku Kompostárne zvážené
 na certifikovanej mostovej váhe o čom objednávateľovi bude vystavený doklad
 o množstve odovzdaného odpadu na spracovanie.

Čl. V.

PLATOBNÉ PODMIENKY
                                                                

5.1  Náklady na biofermentačné spracovanie BRO predstavujú sumu 29,50 € za tonu
 prevzatého materiálu.

5.2  Zhodnotiteľ umožňuje pristavenie VOK s prenájmom 2,- € na jeden deň.
5.3  Podľa platného cenníka je sadztba za ujazdený km 1,18 € a manipulácia s kontajnerom

 4,10 € za 15 minút vozidlom ramenový nakladač.
5.4  Sadzby použitých iných mechanizmov na odvoz odpadov budú predmetom predloženia

 cenníkov a dojednanie spôsobu nakládky.
5.5  Ceny sú uvedené bez DPH.
5.6  Fakturácia spracovateľských nákladov a dopravných služieb bude vykonaná 

 k poslednému dňu príslušného mesiaca so splatnosťou 14 dní.

Čl. VI.

VÝŤAŽOK Z KOMPOSTOVACIEHO PROCESU

6.1  Úhradou nákladu na spracovanie 1 tony BRO bude vyprodukovaných cca 650 kg
 kompostu, ktorý bude k dispozícii bezúplatne objednávateľovi, ktorý tento môže
 použiť v zmysle bodu 2.2 zmluvy.

6.2  Dopravné náklady požadované od zhotoviteľa budú fakturované v zmysle platného
 cenníka alebo objednávateľ si zabezpečí dopravu mimo ponúkaných služieb.

Čl. VII.

KONTAKTNÉ SPOJENIE

7.1  Kompostáreň BRO sa nachádza odbočkou zo Svitu za železničným priecestím smerom
 na Batizovce, súbežne so záhradkárskou osadou „Breziny“ nad rozvodňou vysoko-
 tlakového rozdeľovača plynu.

7.2  Kontaktná osoba: Mgr. Liška Peter, číslo telefónu +421 905793084 
                              v pracovnej dobe Po -  Pi  od  7,00  do  15,00 hod.



Čl. VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

8.1  Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni, zmluvu pričítali,
 jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so znením ju vlastnoručne podpísali.

8.2  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré vlastnoručnými podpismi
 spĺňajú platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po dva vyhotovenia.

8.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
 a účinnosť nadobúda deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mesta Svit
 www.svit.sk

8.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú z výpovednou lehotou  3 mesiace.
8.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, po mesiaci kedy 

bola výpoveď doručená. 
8.6  Túto zmluvu je možné meniť, len písomnou formou na základe dohody zmluvných 

strán, podpísanej ich oprávnenými zástupcami.

            Vo Svite dňa: 03. 03. 2015         V  Mengusovciach  03. 03. 2015

   v. r.     v. r. 

               Miroslav Vojsovič                                                              Ján Šoltis
                riaditeľ  TS Svit                                                  starosta obce Mengusovce

http://www.svit.sk/

