Zmluva o spolupráci pri zbere komunálneho odpadu
uzatvorená podľa § 269 odst.(2) Obchodného zákonníka
( ďalej len  Zmluva )

    Zmluvné strany:			Obec Vieska nad Žitavou
    Sídlo:				Vieska nad Žitavou 64, 951 52  Slepčany
    Zastúpené:				Štefan Mladý, starosta obce
    Bankové spojenie:		Prima banka Slovensko, a.s.
    Číslo účtu:				SK98 5600 0000 0022 4089 3003
    IČO:				0308617
    a
    Obchodné meno:			Ján Varga   JV trans
                     			Horná 189/36, 953 05  Čierne Kľačany      
    IČO :				43 509 011
    Bankové  spojenie:		Prima banka Slovensko ,a. s.   
    Číslo účtu:				SK095600 0000 007267813002
    (ďalej len  oprávnená osoba  )

    
	Obec Vieska nad Žitavou a oprávnená osoba (ďalej aj  zmluvné strany ) vychádzajúc zo zákonnej požiadavky § 39 ods. 7 zákona č.223/2001 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona o odpadoch), sa podľa § 269 ods.2 Obchodného Zákonníka dohodli na tejto zmluve.

Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutými na území obce Vieska nad Žitavou s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať  nakladanie s odpadmi t. j. výkup ,zber, prepravu a odvoz na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie.  Uvedené činnosti bude oprávnená osoba vykonávať mobilne. Č .povolenia 0264/2015-1/VA.
	Zložky komunálneho odpadu, s ktorými je oprávnená osoba na základe tejto zmluvy, živnostenského oprávnenia  č. 430-30878 a za predpokladu dodržania ďalších právnych a zákonných požiadaviek nakladať, sú:
 Katalogové číslo                         Názov odpadu                         Katégoria 												odpadu
=====================================================================
20 01 01                                Papier a lepenka                                0
19 12 01                                Papier a lepenka                                0
15 01 01                                Obaly z papiera a lepenky                       0

Čl.  2
Podmienky zmluvy
Oprávnená osoba sa zaväzuje vykonávať na území obce Vieska nad Žitavou, výkup, zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu podľa katalógového čísla odpadu uvedené v čl. 1 tejto zmluvy a zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Oprávnená osoba sa zaväzuje dodržiavať Program odpadového hospodárstva a Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
	Oprávnená osoba na základe zákona o odpadoch zašle obci Vieska nad Žitavou, za každý ukončený kalendárny rok vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka.
                                   
Čl.  3
Doba platnosti
	Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

                                     
Čl.  4
Zrušovacie ustanovenia
Túto zmluvu možno zrušiť:
	Písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
	Písomnou dohodou zmluvných strán kedykoľvek.


Čl.  5
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou, so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch a ostatými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
 Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Obec Vieska nad Žitavou prevezme dve (2) a oprávnená osoba prevezme jedno (1) vyhotovenie.
	Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.




dňa:    19.4.2016                                                        dňa: 19.4.2016



______________________________			____________________________
     za Obec Vieska nad Žitavou                                  za oprávnenú osobu                                                                                                         
                                                                                                                  


                       

                

