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Tesárske Mlyňany

Zmluva ZNRlíOí2015243
uzatvorená podla § 269 ods. 2 zákona ě.51 3/1 991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov a súčasnepodl'a § 59 ods. 2zákonaé,7912015Z,zoodpadoch a ozmenea doplnení
niektorých zákonov
Organizácia

ENV|- PAK, a.s.

výrobcov;

lčo: 35 858 010
lč DPH: sK2o20264290

zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 7lB,821 04 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka
č. účtu: 262376844511 100
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo3128/B
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, generálna riaditetka
(d'alej len,,ENVI - PAK, a.s.')
a

Tesárske Mlyňany

Obec:

so sídlom: Hlavná 647196 Tesárske Mlyňany 951 76
lčo: 00308528
e-mail: tesarskemlynany@zoznam.sk
zastúpená; lng. Štefan Valkovič
(ďalej len ,,obec")

(ďalej

len

,,

zmluvná strana" alebo ,,zmluvné strany")

preambula
1

Spoločnosť ENV|

- PAK,

a.s.

je

organizácia zodpovednosti uýrobcov pre obaly, prevádzkujúca a

zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových uýrobkov,
ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený džitel autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti
qirobcov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.7912015Z. z. o odpadoch vznení neskorších
právnych predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch").
Obecje subjektom územnej samosprávy podla zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca
za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území.Obec je v súlade s platnou legislatívou povinná
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť rnj,robcov (obaly a neobalové výrobky)"

čtánok l.

Predmet Zmluvy

3.

Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného
zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových v,ýrobkov v riadiacej
pósobnosti obce.
Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podl'a odseku 1 sú upravené touto zmluvou, jej jednotlivými
prilohami a všeobecnými obchodnými podmienkami,
Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa použijúv prípade, ak táto zmluva alebo jej prílohy
nebudú obsahovať odlišnůúpravu alebo pokiat ich uplatnenie (v časti alebo celkom) sa nebudú vyislovne
vylučovať. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred obsahom jej príloh.

článok l!.

Systém triedeného zberu v obci
1

2

Popis systému triedeného zberu na územíobce, vrátane požiadaviek na výkon činnostítriedeného zberu,
je uvedený v prílohe č. 1.
Preukazovanie materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa uskutočňuje
výlučne písomnou formou a s použitím formulára, uvedeného v prílohe č. 2.
Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na územíobce sú uvedené v prílohe č. 3.

!

Tesárske Mlyňany

článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných strán
ENV| _ PAK, a.s. je opr
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článok lV,

Náklady na triedený zber

odpadu pre zložku odpadov
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Rámcovú výšku nákladov na triede ný zber v obci
1.

v prílohe č.
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ENvl _ pAk, a,s. je povinný oznamovať obci celkové
kalendárneho roka,
januára
nasledujúceho
jeoenrraiiácnL á]o uzov do 31.
tejto zmluvy

Článox v.
Spoločné a závereěné ustanovenia
1

2

platnosť dňom jej pot_ísa_nia oboma zmluvnými
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.Zmluva nadobúda
pAk, a,s,
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ENV|- PAK, a.s.
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5

platnosť
podlieha povinnosti zverejnenia, Táto zmluva nadobúda
zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva

Tesárske Mlyňany
dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a t]činnosťv súlade s úst. § 47a zák.
Občiansky zákonník, v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len .Občiansky zákonník").

č. 40l19u zb.

v .lehote siedmich (Z) dni odo dňa uzavrelia zmluvy v súlade
sp zákonom é,21112000 Z.,z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskoršíchpredpisov.

Obec sa zauázuje zverejniť zmluvu najneskór

7

Pre právne vťahy .neupravené touto zmluvou ani všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú
príslušnéustanovenia Obghodného zákonníka a ostatných všeobecne závázných právnych predpisov
platných a účinnýchv Slovenskej republike.

Dňom nadobudnuiia účinnostitejto zmluvy ustanovenia tejto zmluvy nahrádzajú akékotvek predchádzajúce
zmluvy a dohody, ktoných obsahom je zabezpečovanie financovania alebo inej podpory triedeného zberu na
území obce.
Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktoných obec obdžídva (2) rovnopisy a ENV| - PAK,
a.s. jeden (í).
J

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítáli,jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite
a zrozumitelne, nie v tiesni, nie,za nápadne neWhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali,
orČ*'"--
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