Číslo zmluvy RG2016506001

ZMLUVA O ZABEZEPČENÍ A REALIZÁCII TRIEDENÉHO ZBERU
V OBCI/MESTE
uzatvorená podľa § 59 ods.4 zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
uzatvorená medzi:

Obchodné meno:

RECYKLOGROUP, a.s.

Obchodné sídlo:

Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava

IČO:

48 116 441

DIČ:

SK2120053452

Zastúpená:

Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 6126/B
(ďalej len „RECYKLOGROUP“ alebo tiež ako „OZV“)

a

Obchodné meno:

Technické služby mesta Svit

Obchodné sídlo:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

IČO:

00186864

DIČ:

2021212545, IČ DPH: SK2021212545

Zastúpená:

Ing. Tomáš Klimo, poverený riaditeľ

zriaďovateľ: Mesto Svit a uznesením MsZ č. 70/1991 zo dňa 24.10.1991 zriadil TS Mesta Svit ako
príspevkovú organizáciu
(ďalej len „TS Mesta Svit“ alebo tiež ako „Zberová spoločnosť“)

(ďalej tiež jednotlivo ako „ Zmluvná strana” a spoločne tiež ako „ Zmluvné strany”)
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ČLÁNOK 1
PREHLÁSENIA
1.1.

Spoločnosť RECYKLOGROUP týmto prehlasuje, že v zmysle ustanovenia §28 ods.1 Zákona
o odpadoch je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá vykonáva svoju činnosť na
základe autorizácie Č.A.: 0031/OBALY/OZV/A/16-3.3 udelenej spoločnosti RECYKLOGROUP
dňa24.05.2016 a je právnickou osobou právne spôsobilou uzavrieť túto Zmluvu. OZV v zmysle tohto
zákonného ustanovenia v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje na základe Zmluvy o plnení
vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
OZV týmto prehlasuje, že je pripravená vykonať triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie
a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. OZV má s Mestom
Svit uzatvorenú zmluvu podľa §81 ods. 13 Zákona o odpadoch na činnosti nakladania s komunálnym
odpadom. Triedený zber v Meste Svit bude od 01.07.2016 zahrnutý do združeného nakladania
s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Mesta/Obce (ďalej len „VZN“). OZV je pripravená zabezpečiť pre
Zberovú spoločnosť financovanie prevádzkového systému triedeného zberu v Obci a poskytnúť pre
Zberovú spoločnosť potrebnú spoluprácu podľa Zákona o odpadoch.

1.2.

Zberová spoločnosť prehlasuje, že je právnickou osobou právne spôsobilou uzavrieť túto Zmluvu.
Zberová spoločnosť je subjekt, ktorý na základe zmluvy s Mestom/Obcou vykonáva na území Mesta
Svit triedený zber komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady z obalov a/alebo odpady
z neobalových výrobkov. Ak túto činnosť vykonáva Mesto/Obec sama, zberovou spoločnosťou sa
rozumie príslušná organizačná zložka Mesta/Obce. Zberová spoločnosť je držiteľom odpadov
z titulu držby odpadov a nie je pôvodcom odpadov podľa § 4 ods.1 písm. a) Zákona o odpadoch.

1.3.

Zmluvné strany týmto uzatvárajú medzi sebou Zmluvu o zabezpečení a realizácii triedeného zberu
v Meste/Obciv znení ďalej uvedenom.

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je dohodnutie podmienok spolupráce a zabezpečenie financovania
prevádzky systému triedeného zberu v Meste/Obci na základe jeho zahrnutia do systému
združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV a tiež dohoda
Zmluvných strán o podmienkach preukazovania materiálového toku odpadov z neobalových
výrobkov. Materiálovým tokom odpadov je materiálový tok odpadov z obalov podľa §73 ods. 8
Zákona o odpadoch. Účelom jeho preukazovania je hodnoverne zdokladovať súbor nadväzujúcich
činností s odpadom od miesta pôvodu odpadu až po zhodnotenie odpadu niektorou činností R1 až
R11 podľa prílohy č. 1 Zákona o odpadoch, pričom výsledkom tohto zhodnotenia nie je odpad.
Podmienky, pravidlá a rozsah uskutočňovania týchto činností upravuje táto Zmluva a jej prílohy.

2.2. V prípade, že sa na výkone vyhradených alebo iných povinností budú podieľať tretie osoby, každá
Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby tieto spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky, aby
nedošlo k ohrozeniu života a zdravia alebo k znečisťovaniu životného prostredia a tiež všetky
predpoklady na výkon požadovanej činnosti vyžadované príslušnými zákonnými predpismi.
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ČLÁNOK 3
TRIEDENÝ ZBER A PODMIENKY JEHO FINANCOVANIA
3.1.

Miestnymsystémom triedeného zberu komunálnych odpadov sa rozumie zber oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu zahŕňajúcich odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (ďalej
len „Triedený zber“) a územne spadajúcich do katastrálneho územia Mesta/Obce. Triedený
zberupravuje zmluva medzi OZV a Mestom/Obcou, uzavretou podľa ust. §59 ods.2 a nasl. Zákona o
odpadoch. Triedený zber komunálnych odpadov v Meste/Obci je nutné vykonávať tak, aby sa
priebežne zvyšovala úroveň separácie využiteľných odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov. Zmluvné strany sú povinné v záujme zvyšovania efektivity nákladov na Triedený zber
poskytnúť súčinnosť, plniť si včas svoje povinnosti a poskytovať si pravdivé a úplné informácie.

3.2.

Náklady na triedený zber a ich výšku sú financované podľa preukázateľných za predchádzajúci
kalendárny rok. Náklady v každom prípade zohľadňujú takú úroveň obchodných podmienok, ktoré
sú vzhľadom na lokalitu, infraštruktúru Mesta/Obce a prírodné podmienky obvyklé a vychádzajú
tiež z bežných obchodných zvyklostí.

3.3.

V prípade nálezu zbernej nádoby s obsahom presahujúcim prípustný obsah inej zložky
komunálneho odpadu nad 50%, takáto zberná nádoba nepodlieha až do jej vyprázdnenia
ustanoveniam tejto Zmluvy za predpokladu, že táto zberná nádoba bude osobitne označená.
Zberová spoločnosť zabezpečí nakladanie s odpadom nachádzajúcim sa v zbernej nádobe ako so
zmesovým komunálnym odpadom na náklady Mesta/Obce, pokiaľ jej takáto povinnosť vyplýva zo
zmluvy medzi Mestom/Obcou a Zberovou spoločnosťou.

ČLÁNOK 4
PREUKAZOVANIE MATERIÁLOVÉHO TOKU ODPADOV
4.1.

Materiálový tok odpadov preukazuje Zberová spoločnosť v súčinnosti s Mestom/Obcou a to tak,
aby bol identifikovaný materiálový tok odpadov v celom jeho rozsahu. Zberová spoločnosť
zodpovedá za hodnovernosť preukázania zberu, prepravy a zhodnotenia odpadovz obalov
a odpadov z neobalových výrobkov.

ČLÁNOK 5
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE FUNKČNOSTI MIESTNEHO SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU
5.1. Zberováspoločnosť je v prípade zistenia prekročenia limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe nad
50 % povinná takúto zbernú nádobu označiť spôsobom dohodnutým s OZV a zároveň oznámiť túto
skutočnosť OZV a Mestu/Obci, pričom jej vývoz dočasne pozastaví.
5.2. V prípade, ak Mesto/Obec akceptuje svoju zodpovednosť za vývoz zbernej nádoby,
Zberováspoločnosť uskutoční jej vyprázdnenie a nakladanie s umiestneným odpadom na náklady
Mesta/Obce v rámci nakladania so zmesovým komunálnym odpadom (pokiaľ ho na základe zmluvy
s Mestom/Obcou zabezpečuje) a to pri najbližšom možnom vývoze.
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5.3. V prípade, ak Mesto/Obec neakceptuje svoju zodpovednosť za vývoz zbernej nádoby podľa bodu5.1
tejto Zmluvy, Zberováspoločnosť je povinná počkať na výsledok overovania zloženia zbernej nádoby
(uskutočňuje OZV) a vývoz zabezpečiť až po tom, čo sa od OZV dozvie výsledok o určení
zodpovednosti za jej vývoz. V prípade určenia zodpovednosti pre Mesto/Obec Zberováspoločnosť
postupuje podľa článku 5.2. V prípade určenia zodpovednosti pre OZV,Zberováspoločnosť postupuje
v súlade s touto Zmluvou, pričom náklady znáša OZV. Pri postupe podľa bodov 5.1 až 0 tejto Zmluvy
budúZmluvné strany postupovať v súčinnosti s Mestom/Obcou z dôvodu, aby bolo možné určitým a
primeraným spôsobom sankcionovať občana za znečistenie zbernej nádoby.

ČLÁNOK 6
EVIDENCIA A VÝKAZNÍCTVO
6.1. Na účely výkazníctva v zmysle tejto Zmluvy je Zberová spoločnosť povinná:
a)

každý kalendárny štvrťrok elektronickou formou zaslať OZV požadované údaje do piatich (5)
pracovných dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroku, ak ďalej v tejto Zmluve nie je
uvedené inak,

b)

priloženými dokladmi preukazujúcimi materiálový tok odpadu,Zberová spoločnosť do pätnástich
(15) dní po ukončení príslušného kalendárneho polroka preukazuje zabezpečenie celého
materiálového toku odpadov, ak ďalej v tejto Zmluve nie je uvedené.

6.2. Zberová spoločnosť je povinná zabezpečiť vedenie evidencie o celkovom materiálovom toku
množstiev vyzbieraných a zhodnotených (recyklovaných) odpadov vykázaných pre OZV na účely tejto
Zmluvy, tak aby bolo možné najneskôr v lehote podľa bodu 6.1., písm. b)tejto Zmluvy preukázať
materiálový tok odpadov. Na tento účel je Zberová spoločnosť povinná na požiadanie OZV bez
zbytočného odkladu uplatniť vhodným spôsobom oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 14 ods. 1
písm. h) Zákona o odpadoch.

ČLÁNOK 7
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1. OZV je okrem iných povinností podľa tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch povinná:
a)

zabezpečiť finančné prostriedky na Triedený zber v Meste/Obci v rozsahu vyplývajúcom zo
zmluvy, ktorú má OZV uzatvorenú s Mestom/Obcou,

b)

za služby a činnosti vykonané Zberovou spoločnosťou v rámci Triedeného zberu podľa tejto
Zmluvy uhradiť jej riadne a včas odplatu, na ktorú Zberovej spoločnosti vznikne nárok.

7.2. OZV je okrem iných práv podľa tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch oprávnená:
a)

preveriť pravdivosť údajov uvedených v dokladoch jej predložených Zberovou spoločnosťou
podľa Zmluvy a po dohode so Zberovou spoločnosťou vykonať kontrolu správnosti vykazovaných
údajov v prevádzke Zberovej spoločnosti;

b)

oboznámiť sa s podmienkami, za ktorých Zberová spoločnosťvykonáva činnosti nakladania s
odpadmi na území Mesta/Obce;
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c)

po predchádzajúcom oznámení Zberovej spoločnosti sa priamo zúčastniť na spracovateľskom
procese u dodávateľa a/alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej Zberová spoločnosť plní
povinnosti podľa Zmluvy, a to za predpokladu, že dodávateľ a/alebo tretia osoba bude s účasťou
zástupcu OZV súhlasiť.Zberová spoločnosť je povinná vynaložiť primerané úsilie na to, aby
zabezpečila u takejto tretej osoby možnosť, aby si OZV mohla uplatniť svoje právo podľa
predchádzajúcej vety tohto písmena;

d)

požadovať od Zberovej spoločnosti súčinnosť pri vykonávaní priebežnej kontroly skutočného
zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9
Zákona o odpadoch;

e)

vyvolať rokovanie o dohodnutých nákladoch pri každom poklese alebo náraste výkupných cien
druhotných surovín o viac ako 20% podľa vývoja cien na trhu.

7.3. Zberová spoločnosť je okrem iných povinností podľa tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch povinná:
7.3.1. postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou;
7.3.2. vynaložiť primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby bola pri výkone činností Spoločnosti
podľa tejto Zmluvy miera zhodnotenia a recyklácie vyzbieraných odpadov čo najvyššia;
7.3.3. vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby spôsob výkonu činností v rámci Triedeného zberu,
ako aj spôsob ďalšieho nakladania s odpadmi boli v súlade s princípmi Triedeného zberu, na
ktorom sa dohodloMesto/Obec a OZV (a ktoré boli písomne vopred oznámené Zberovej
spoločnosti) a ktoré vyplývajú z platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta/Obce
(pokiaľ došlo k jeho zosúladeniu so zmluvou medzi Mestom/Obcou a OZV) a to v zmysle
stavu, ktorý je platný a účinný ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy;
7.3.4. poskytnúť OZV prípadnú nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri uskutočňovaní analýzy
zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene
vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov, ako aj pri vykonávaní priebežnej kontroly
skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe
podľa ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch, podľa ktorého platí, že organizácia
zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného
zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej;
7.3.5. v prípade prijatia opatrení na zabezpečenie optimalizácie miestneho systému Triedeného
zberu zo strany Mesta/Obce bezodkladne uskutočniť zmeny vo výkone Triedeného zberu
tak, aby sa zabezpečil ich vzájomný súlad; to platí za predpokladu, že uskutočnenia zmien
nevyžaduje dodatočné investície na strane Zberovej spoločnosti;
7.3.6. bezodkladne oznámiť OZV akúkoľvek zmenu zmluvy medzi Zberovou spoločnosťou
a Mestom/Obcou, ktorá môže mať vplyv na plnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto
Zmluvy a to aj v prípadeukončenia platnosti zmluvy medzi Zberovou spoločnosťou
a Mestom/Obcou.
7.4. Zberová spoločnosť je okrem iných práv podľa Zmluvy a Zákona o odpadoch oprávnená:
7.4.1. na riadne a včasné plnenie povinností zo strany OZV tak, aby bolo zabezpečené priebežné
financovanie Triedeného zberu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok,
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7.4.2. vyvolať rokovanie o dohodnutých nákladoch pri každom poklese alebo náraste výkupných
cien druhotných surovín o viac ako 20% podľa vývoja cien na trhu .

ČLÁNOK 8
ODPLATA
8.1. OZV sa zaväzuje zaplatiť Zberovej spoločnosti odplatu.Odplatou sa rozumie súčet nákladov na
prevádzku Triedeného zberu, ktoré v priebehu kalendárneho mesiaca vzniknú Zberovej spoločnosti.
Ak zo zmluvy medzi OZV a Mestom/Obcou nevyplynie iný rozsah,zarátajú sa tu iba také náklady,
ktoré prináležia výrobcom obalov, výrobcom neobalových výrobkov a OZV, v súlade s §27 ods.5 a §81
ods.3 až 5, ods.10, ods.11 Zákona o odpadoch.Výška nákladov je obsiahnutá v Prílohe č. 1 – Náklady
na triedený zber Mesta/Obce, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
8.2. K nákladom podľa bodu č. 8.1.tohto článku bude v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o DPH
č. 222/2004Z.z. v znení neskorších predpisov prípadne dodatočne pripočítaná DPH. Zberová
spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac v deň nasledujúci po tom,
čo je OZV riadne preukázaný materiálový tok odpadov na základe predložených originálov dokladov,
resp. úradne osvedčených fotokópií originálov príslušných dokladov. Faktúra je splatná do 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
8.3. Zberová spoločnosť jeoprávnená vystaviť faktúru za poskytnuté služby za podmienky riadneho
plnenia záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy za príslušný kalendárny mesiac. Pred
samotným vystavením faktúry si zmluvné strany písomne alebo elektronicky odsúhlasia náklady a to
najneskôr do 10 kalendárneho dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
8.4. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, v prípade, že faktúra obsahuje všetky podstatné
náležitosti vyplývajúce s príslušných ustanovení zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov. V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti faktúr, je OZV
oprávnená faktúru vrátiť Zberovej spoločnosti. V takom prípade sa ukončí plynutie lehoty splatnosti
a nová 30 dňová lehota začne plynúť v deň, kedy boli zistené nedostatky odstránené a doručená nová
faktúra.
8.5. Zberová spoločnosť je oprávnená v prípade omeškania OZV s úhradou faktúr a OZV faktúru neuhradí
ani po doručení písomnej výzvy a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa
preukázateľného doručenia písomnej výzvy, požadovať od OZV úrok z omeškania vo výške 0,03 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to až do jej zaplatenia.

ČLÁNOK 9
OZNÁMENIA A DORUČOVANIE
9.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, žiadosti o informácie alebo iná komunikácia
podľa tejto Zmluvy sa uskutoční výlučne v slovenskom jazyku a to v písomnej forme, pričom musí
byť doručená prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky na adresy uvedené v tejto Zmluve
alebo osobne alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom emailu, ak si Zmluvné
strany vzájomne oznámili kontaktné emailové adresy.

9.2.

Každú zmenu adresy sú si Zmluvné strany povinné bezodkladne písomne oznámiť. Doručenie
nastane v každom jednom prípade dňom doručenia zásielky alebo v prípade odmietnutia
príjemcom, alebo v prípade ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná. Ak pripadne
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posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
9.3.

Pri elektronickom zasielaní sa považuje akákoľvek dokumentácia za doručenú v momente jej
odoslania prostredníctvom formuláru do OZV na elektronickú adresu info@recyklogroup.skapre
Zberovú spoločnosť 2 elektronické adresy riaditeľ.ts@svit.sk , jana.faixova@svit.sk

ČLÁNOK 10
DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ
KONTAKTNÉ OSOBY A SPORY
10.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky vzájomne poskytnuté informácie v súvislosti s touto
Zmluvou a rovnako aj navzájom poskytnuté dokumenty bez ohľadu na ich charakter, budú
považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že
Dôverné informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím osobám, s výnimkou takého poskytnutia,
ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie predmetu tejto Zmluvy avšak výlučne za predpokladu,
že sa príslušné osoby zaviazali zachovávať o nich úplnú mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti sa
nevzťahuje na plnenie povinností uložených Zákonom o odpadoch a ostatnými relevantnými
právnymi predpismi.
10.2. Kontaktná adresa spoločnosti RECYKLOGROUP :
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Email: info@recyklogroup.sk
10.3. Kontaktná adresa Zberovej spoločnosti :
Obchodné meno: Technické služby mesta Svit
Adresa: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Slovenská republika
Email: riaditeľ.ts@svit.sk
jana.faixova@svit.sk
10.4. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu zmenu
svojich kontaktných údajov.
10.5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si pri plnení predmetu tejto Zmluvy vzájomnú súčinnosť.
Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou sa zaväzujú riešiť v prvom
rade rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu, tak
cestou miestne a vecne príslušného súdu.
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ČLÁNOK 11
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY
11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne však do 31.12.2016 . Zmluva je platná dňom
podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinná odo dňa 01.07.2016.
11.2. Táto zmluva zanikne:
a)

písomnou výpoveďou Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán v trojmesačnej výpovednej lehote,
pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po
doručení výpovede,

b)

kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,

c)

písomným odstúpením od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana
závažne poruší niektorú z povinností stanovených v tejto Zmluve a nedôjde k náprave ani na
základe písomnej výzvy s poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty v dĺžke najmenej 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy, ak Zmluva nestanovuje inú lehotu, pričom Zmluva
zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane,

d)

písomným odstúpením zo strany OZV v prípade, že dôjde k zániku trvania zmluvy uzatvorenej
medzi Zberovou spoločnosťou a Mestom/Obcou, alebo tiež ak dôjde k ukončeniu zmluvy medzi
OZV a Mestom/Obcou na základe výpovede Mesta/Obce podľa §27 ods. 15 Zákona
o odpadoch, pričom Zmluva zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia druhej
zmluvnej strane,

e)

okamžitým písomným odstúpením od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, ak je Zmluvná
strana v úpadku alebo na ňu bolo vyhlásené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo
likvidácia.

ČLÁNOK 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné resp.
neúčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné
strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné
ustanovenia Zmluvy takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo
najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.
12.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, vo
forme číslovaného dodatku podpísaného Zmluvnými stranami.
12.3. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu tejto Zmluvy,
pričom ako taká nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi
Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
12.4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení pre
každú Zmluvnú stranu.
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12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že
táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Obsah
záväzkov podľa tejto Zmluvy je Zmluvným stranám zrozumiteľný a dostatočne určitý. Zmluvné
strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak
čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne
spôsobilé a oprávnené túto Zmluvu uzavrieť.

V Bratislave, dňa 30.06.2016

v. r.
..............................................................................
RECYKLOGROUP, a.s.
Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva

V

30. 06. 2016

, dňa

v. r.
..............................................................................
Technické služby mesta Svit
Ing. Tomáš Klimo, poverený riaditeľ
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