
ZMLUVA

Uzatvorená na základe § 39 odst. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Zmluvná strana 1: OBEC KUKLOV

Sídlo: č. 203, 908 78

Štefan Š I M K O V I Č , starosta obceZastúpená:

IČO: 00309656

Bankové spojenie: DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s., Senica

Číslo účtu: 3214893004/5600

a

Zmluvná strana 2: Michal Vašin - Výkup druhotných surovín

Sídlo: Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry

IČO:

DIČ:

371 75688

1044872345

Bankové spojenie: SLSP, a.s. exp. Kúty

Číslo účtu: 0251383800/0900

l.

Predmet zmluvy

11/ fLo 11

Podnikatel' Michal Vašin - Výkup druhotných surovín moze vykonávať zber
(zhromažďovanie, triedenie) vrátane výkupu zložky komunálneho odpadu v obci
Čáry, vo svojom zariadení na zber odpadov s názvom Výkup druhotných surovín,
Lachmannova 350/72, Čáry od občanov.



Zber odpadov vrátene výkupu bude uskutočňovaný len na určenom pozemku, do
nádob a kontajnerov slúžiacich pre tento účel. Odber a preprava odpadov
k zhodnoteniu bude zabezpečená oprávnenou organizáciou na základe zmluvy.

Táto zmluva sa uzatvára na zber odpadu vrátane výkupu pre zložku komunálneho
odpadu zaradenú podl'a vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov pod číslo:

20 01 40 - kovy O

II.

Podmienky zmluvy

Odpad uvedený v predchádzajúcom bode, bude zbieraný len na určitom mieste
a zbavený nežiaducich prímesí.

Je potrebné, aby boli plnené ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace
vykonávacie predpisy, týkajúcich sa predmetnej prevádzky.

III.

Doba platnosti

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015.

IV.

Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu možno zrušiť:

a) Výpoveďou zo strany obidvoch účastníkov zmluvy v trojmesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej
doručení,

b) Dohodou obidvoch zmluvných strán.

---- ~-



v.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou, so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia
obdrží každá zo zmluvných strán.

3. Zmluve obidve strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 5.1.2010.

V Čároch dňa 5.1.2010

Michal Vašin Štefan Š i m k o v i č

Výkup druhotných surovín starosta obce


