OSOBITNÁ ZMLUVA O VYKONÁVANÍ A FINANCOVANÍ TRIEDENÉHO ZBERU
V OBCI SLOVENSKÁ VES
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako „Osobitná zmluva“)
medzi
RECobal s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851
01, IČO 47 257 997, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 104851/B, konajúca prostredníctvom konateľky Beáty Kastlerovej,
(ďalej ako „OZV“)
a
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. so sídlom Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá IČO 36489042
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14479/P, konajúca
prostredníctvom konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Kroka
(ďalej ako „Zberová spoločnosť“)
(OZV a Zberová spoločnosť ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)
v nasledovnom znení:
1.

ÚVODNÉ ÚSTANOVENIA

1.1

OZV a Zberová spoločnosť uzatvorili dňa 18.1.2022 Rámcovú zmluvu o vykonávaní a financovaní triedeného zberu (ďalej ako „Rámcová zmluva“).

1.2

Táto Osobitná zmluva sa vzťahuje na výkon Triedeného zberu v obci Slovenská Ves (ďalej ako
„Obec“).

1.3

Účelom Osobitnej zmluvy je osobitná úprava práv a povinností pri vykonávaní Triedeného
zberu Vytriedených zložiek, ktoré sú špecifické vo vzťahu k Obci. Táto Osobitná zmluva sa
spravuje Rámcovou zmluvou, pokiaľ táto Osobitná zmluva neustanovuje inak.

1.4

Všetky výrazy použité v Osobitnej zmluve začínajúce veľkým písmenom majú význam definovaný v Rámcovej Zmluve, pokiaľ z kontextu alebo Osobitnej zmluvy nevyplýva inak.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o niektorých podmienkach vykonávania Triedeného zberu v Obci, a to predovšetkým o (i) nákladoch na Triedený zber v Obci a (ii) systéme
Triedeného zberu v Obci.

3.

NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER

3.1

Financovanie triedeného zberu separovaného odpadu v Obci od 1.1.2022 do 31.12.2022 sa
riadi prílohou č.12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.. Fakturácia prebieha na mesačnej báze s podmienkou kvartálneho doúčtovania na základe predložených podkladov vyzbieraných a zhodnotených komodít.

3.2

Fakturácia vychádza zo súčinu množstva preukázaného materiálového toku vyjadreného v tonách a sadzieb uvedených v bode 3.3 osobitnej zmluvy. Výška odplaty bude vypočítaná na
báze kalendárneho štvrťroku. Po skončení kalendárneho štvrťroku sa porovná hodnota štvrťročnej odplaty a sumár mesačných odplát za tri mesiace príslušného kalendárneho štvrťroka.
V prípade, že bude výška vypočítanej štvrťročnej odplaty nižšia ako sumár mesačných odplát,
vystaví sa dobropis, v opačnom prípade prebehne dofakturácia.

3.3

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
Sadzba
(Eur/t)

Zložka
Sklo

100

Plasty

550

Papier a lepenka

120

Noviny a časopisy

4.

50

Kompozitné obaly na báze lepenky

550

Kovové obaly

250

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

Komodita

Ročná
produkcia
(t)1

Plasty

14,5

13

Vrece 120 l

630

Papier

6,2

13

Vrece 120 l

250

Sklo

13,3

13

Vrece 120 l

250

VKM +
Kovy

0,7

13

Vrece 120 l

250

Počet vývozov do roka

Typ nádob

5.

TRVANIE ZMLUVY

5.1

Osobitná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022.

5.2

Osobitná zmluva zaniká:

Počet nádob
na vývoz
(ks)

a)

písomnou dohodou Zmluvných strán,

b)

zánikom Rámcovej zmluvy,

c)

zánikom Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, uzatvorenej medzi Zberovou
spoločnosťou a Obcou,

d)

zánikom Zmluvy s Relevantnou Obcou, uzatvorenej medzi OZV a Obcou,

Uvedené sú odhadované ročné množstvá. Fakturácia bude vychádzať z reálne vyzbieraných množstiev.
1

e)

na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a to uplynutím trojmesačnej (3) výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená,

f)

písomným odstúpením od Osobitnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uvedených v Osobitnej zmluve.

5.3

Zberová spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Osobitnej zmluvy, ak je OZV v omeškaní so zaplatením odmeny podľa Osobitnej zmluvy a nezjedná nápravu ani v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej upomienky OZV.

5.4

OZV je oprávnená odstúpiť od Osobitnej zmluvy, ak:
a)

Zberová spoločnosť poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej Zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy OZV,
alebo

b)

Zberová spoločnosť podstatným spôsobom poruší Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú
zmluvu.

5.5

Odstúpenie od Osobitnej zmluvy má účinky ex nunc.

5.6

Zmluvné strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať v prípade, ak nastane jeden
z dôvodov zániku Osobitnej zmluvy podľa bodu 5.2 písm. c) a/alebo d), spolu s poskytnutím
informácie o dátume zániku Osobitnej zmluvy z týchto dôvodov.

6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1

Osobitná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 1.1.2022. Ustanovenia tejto zmluvy sa aplikujú už od 1.1.2022. Zmluvné strany vyhlasujú,
že táto Osobitná zmluva predstavuje ich riadnu a úplnú dohodu týkajúcu sa predmetu zmluvy
podľa bodu 2.1 tejto Osobitnej zmluvy.

6.2

Osobitná zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých každá
Zmluvná strana dostala jeden exemplár.

6.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Osobitnú zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia, a že Osobitná zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 18.1.2022
______________________________
RECobal s. r. o.
Beáta Kastlerová, konateľ
V Spišskej Belej, dňa 24.01.2022
______________________________
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Ing. Jozef Krok, konateľ spoločnosti

